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PREFACIO 

Nascia em Angra dos Reis, a 20 de agôsto de 
18 5 0, Júlio César de Morais Carneiro, que em 18 9 1  
tomava o nome de Júlio Maria, para tornar-se um dos 
homens mais marcantes e marcados de nossa história. 
Foi dêle a famosa sentença: uOh, viva o homem mar
cado, ainda que a marca seja do diabo!, ( in u A virtu
de mais necessária aos homens de letras", apud Jonatas 
Serrano - u Júlio Maria'') , como dissera em uma de 
suas apóstrofes, ainda como leigo: ��eu prefiro um· ateu 
declarado ao falso cristão . . . do mesmo modo prefiro 
um govêrno que diz com ufania, como o da Françtl 
revolucionária: eu sou um govêrno que não se con
fessa - a qualquer outro que se ponha, por detrás da 
Cruz, escondido para que o século não o veja a bater 
nos peitos'' (Júlio Maria - �#Apóstrofes. " Segunda 
edição, 19 3 3 , pág. 9 4) .  

A vida de Júlio Maria se desenrola em três fase.(j 
bem nitidamente diferenciadas. 

A primeira - descontado o período de infância 
e adolescência, passados em Angra dos Reis e que ainda 
não tiveram uma biografia (pois Jônatas Serrano, 
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na excelente biografia que traçou do grande conver.,, 
tido, não entrou em minúcias biográficas, nem sé 
ocupou com êsse período) - a primeira é a fase de 
sua mocidade materialista, impregnada, não sei se to
tal ou parcialmente, do estado de espírito de sua ge
ração. Êsse estado de espírito era? como todos saberr1, 
nitidamente negativista, em matéria religiosa, e na
turalista, em matéria filosófica. �le mesmo o contou 
em uma dessas suas apóstrofes apontadas: ll Povo! eu vou dizer-te a verdade. Não é de um 
homem que tu precisas: é de Cristo'' (op4 cit . , pág. 
221). 

Ainda leigo, mas já convertido, não era para 
algum chefe carismático que o jovem e ardente Mo
rais Carneiro apelava. Era para o próprio Cristo, sen1 
falsas delegações a salvadores políticos. E prosseguia: 

- 110s nossos sábios rir-se-ão do que te digo. 
�les pensqrão que eu nunca li Darwin, Augusto 
Comte, Littré e Buchner. Li-os, e reli-os. Eu também 
bebi na escola, no livro, no jornal, nesses vasos doura
dos, o veneno da filosofia. Eu também li em Laplace 
... Eu também li nos darwinistas ... Eu também li, 

aprendi e professei (sic) tudo isso. Mas eu caí, como 
São Paulo, do meu cavalo e encontrei, depois de um 
golpe vertiginoso e louco, o meu caminho de Damas
co. Hoje eu não estou, senão corporalmente, neste meicJ 
corrompido e céptico'

, ( op. cit. , pág. 23). 
Júlio César de Morais Carneiro, na sua fase de es

tudante de direito em São Paulo, entre 1870 e 1874, 
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e po$teriormente até por volta de 1880, participou do 
negativismo e do naturalismo de sua geração. 

Convertido, como São Paulo, por 11Um golpe ver
tiginoso e louco'' e não como Santo Agostinho ou 
N ewman, por uma transformação lenta e gradativa, 
foi ao extremo oposto. Passou de Buchner a Danoso 
Cortés. E' a fase que podemos chamar reacionária de 
sua evolução filosófico-política. Essas u Apóstrofes'' 
a que me referi, publicadas somente em 1898, em Ni
terói, mas escritas durante o crepúsculo da monarquia, 
representam uma afirmação teocrática absoluta, uma 
condenação radjcal de tôdas as instituições política.;;; 
modernas, depois de 178 9 ,  e uma crença no remédio 
exclusivo da ação religiosa .  

Foi a conseqüência natural de uma conversão 
violenta. Foi'a ·passagem de um extremo a outro. E' 
curioso mesmo que, ao lado de Joseph de Maistre e 
Donoso Cortés, dois reacionários católicos, os nomes 
que êle cita mais freqüentemente são os de Savonaroltz 
e Lamenais, dois católicos extremistas, um francamen.-
te apóstata, no fim da vida- a despeito de sua pro
funda nostalgia quase que subconsciente, da igreja, e 
o outro que levou a sua justa reação contra o mau 
Papa Alexan.dre Vl até os limites do "zêlo indis
creto,'. Aliás, foram magníficas de coragem e previ
são suas ��apóstrofes'' contra o Império maçonizado 
e decadente. 

Casado, em primeiras núpcias em 1877, e em 
segundas, com uma prima da primeira espôsa, fic.z 
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Júlio César viúvo em 18 89, e dois anos mais tarde� 
na aurora do novo regime político, vemo-lo cortar as 
últimas amarras. com êsse século. que tinha apostro-· 
fado em têrmos candentes, ainda como leigo mas já 
convertido, sendo ordenado sacerdote em 18 9 1  e fa-· 
zendo-se redentorista, o primeiro brasileiro que pro
fessava na Congregação de Santo. Afonso de Liguori, 
em 1905. 

· 

Nessa terceira fase de sua vida extraordinária é 
que encontra o equilíbrio supr�mo entre os dois ex
tremos anteriores, o negativista do ímpio e o reacio
nário do convertido. H aviam sucedido, durante êsse 
tempo, dois acontecimentos que iriam influir deci
sivamente na vida e na ação do grande convertido. 
O primeiro fôra o advento de Leão XIII - particu
larmente a publicação da encíclica 11 Rerum Nova
rum''. Depois de um pontificado que parecia ter que
rido cortar as relações da Igreja com o século - o 
que não era exato, pois o Syllabus não fôra, como 
os extremados e certos 11 ultramontanos'' o pensaram, 
uma volta da Igreja ao medievalismo ou à teocracia 
(que ela sempre refugou, no sentido da absorção do 
poder civil pelo religioso ) , mas uma simples condena·· 
ção de erros liberais. que o século XX iria confirmar 
pela bôca dos próprios sucessores dêsses liberais, os 
socialistas revolucionários e ateus - depois dêsse pon
tificado de Pio IX, tão mal interpretado, vinha o de 
Leão X/11 abrir um novo capítulo na história da 
Igreja e de suas relações com o século. 
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Júlio Maria, no Brasil, viu, com uma lucidez ex
traordinária, todo o seTltido dessa nova orientação. 
Tanto mais q_uanto o outro grande .acontecimento a 
que aludi, êsse na ordem nacional, fôra a queda da mo-

• 

narquta. 
Júlio Maria, que nunca fôra republicano, jamais 

também se deixou arrastar pelo preconceito monárqui
co a que a maioria dos católicos do seu tempo se dei
xou arrastar: o ·de ligar o altar ao trono. Júlio Ma-· 
ria foi o homem que, no fim da monarquia, soube 
dizer ao regime imperial as verdades mais duras. E 
que, no comêço da República, soube advertir os ca
tólicos conservadores ou reacionários contra o êrro 
de ligar a Fé a um Regime. 

Mostrou-lhes a independência da Igreja, como 
fundamento de todo autêntico catolicismo. Como lhe.'!. 
mostrou a precariedade dos regimes políticos e, aci
ma de tudo, a necessidade de cristianizar a democra-

• 

c ta. 
Foi essa a sua grande atuação, nessa fase final 

de sua vida.. que iria marcar não só o seu tempo, a 
despeito das perseguições que sofreria, por parte atJ 
dos seus companheiros de batina, mas ainda à pos
teridade, pelo exemplo incomparável que nos legou. 
Chegou a �er denunciado a Roma como "herético,, e 
possivelmente como u antic,lerical'' ... Mas a calú
nia e a difamação só entibiam as almas tíbias. A um 
homem de fibra in·quebrantável e de formação genui
namente apostólica} como a de Júlio Maria, essas de·· 
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núncias só serviriam para dar mais vigor ainda ao seu 
apostolado. Foi agrac.iado pela Santa Sé, não com um 
título qualquer honorifico, de comendador ou de 
conde, mas com a condecoração que lhe ia como uma 
luva: a de ��missionário do Brasil''! Foi de fato, como 
os fundadores da catequese entre nós, um intrépido c 
incansável pregador da fórmula com que, a partir 
de 1 898, consubstanciou as diretrizes da revolução es
piritual de que o Brasil estava necessitando- a união 
da Igreja e do Povo. Eis como iniciava, em 1 898, uma 
série de artigos na ��Gazeta de Notícias'' do Rio: -
IÇHoje, sob o ponto de vista social, só há duas fôrças 
no mundo: a igreja e o povo. Uni-las é o ideal do pa
pa; concorrer para essa união é, em cada país, o dever 
dos católicos, principalmente do clero. Nós, porém, 
não podemos consegui-la, nem desviando-nos da ro
ta que a Igreja segue, nem separando-nos do povo�' 
(''Gazeta de Notícias'', 1 3-3- 189 8). 

Ao passo que a maioria dos católicos, no Brasil 
de 1890, como na França de 1 8 1 5, só via a salvação 
nacional na volta ao regime monárquico, Júlio Maria 
escandalizava os tírrn:dos e irritava os u integralistas'·' 
do seu tempo com a exposição da verdadeira posição 
católica e teológica. 

,, Não há melhor campo para as manobras poli
ticas do que o fanatismo religioso, nem melhor aliado 
para os sectáriÕs dos regimes envelhecidos, dos prínci
pes destronados ou das dinastias periclitantes do que 
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� falsa teologia. Certos políticos sabem-no perfeita
mente e eis por que êles não se cansam de dizer, a cató
licos e padres que gostam de ouvi-los: ��Sentido! A 
igreja periga! O século quer devorá-la. A liberdade é 
o demônio que agita o mundo. Os reis são os guardas 
da cruz e se também a Igreja consente que os reis se vão, 
ai da Cruz de Jesus Cristo , Isto sem dúvida é 
uma insensatez., não podemos acreditá-lo. Se o acre
·ditarmos, a experiência o tem demonstrado, quem 
perde é o catolicismo. Prevenidos contra a democracia 
e impotentes para deter-lhe a marcha e o predomínio 
crescente, ficamos sempre entendendo que o melhor 
alvitre é desertarmos de todos os combates sociais e re
fugiarmo-nos nos templos. Triste conseqüência de 
tais manobras políticas e também grande êrro nosso. 
porque �nós não devemos julgar das democracias pe
los anátemas que lhe infligem políticos obstinados; 
não devemos negar nossa cooperação à causa públi
ca Não nos é lícito, enfim, encastelarmo-nos nos 
santuários e, contemplando de longe o povo, pensar 
que fazemos obra de Deus só com as nossas devo
ções, as nossas festas e os nossos panegíricos . . Não 
é êsse, porém, o papel do catolicismo nos tempos mo
dernos. Os católicos e os padres não podem aceitá
-los. O nosso dever é mais nobre, mais patriótico, mais 
cristão; é fazer nossa a causa social e, para que a ver
dade católica triunfe nela, unir, e num só desidera
tum, as duas grandes fôrças do mundo: a Igreja e c 
Povo" (ltGazeta de Notícias'' 1 3-3- 1 8 9 8). 
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E no artigo seguinte definia então de modo ma
gistral essa ida ao povo, na qual via, com razão, o ca
minho da verdadeira cristianização do século XX, que 
se anunciava no horizonte e que êle entrevia como o 
remédio que iria cu.rar o mundo da apostasia do século 
XIX, se o novo século não fôsse arrastado a prosse
guir apenas no caminho do anterior, como estamos 
vendo, com a passagem apenas do liberalismo ao to
talitarismo fascista ou comunista. E escrevia: 

- uconsorciar os espíritos; pacificar as almas, 
harmonizar as vontades, neste imenso conflito das pai
xões pessoais con trariadas, com os princípios de uma 
ordem de coisas; substituir às questões políticas, errô
neamente predominantes nos governos, nos parlamen
tos e nos jornais, a questão social, que é a questão 
por excelência, porque ela afeta os interêsses funda· 
mentais do homem e da sociedade; não mais pleitear 
privilégios ( sic ) ,  que já não têm razão de ser; dar 
aos partidistas intolerantes dos velhos regimes a per
suasão de que já não é prudente, nem lícito, resistir, 
no que é justo e legítimo, à fôrça nova que agita o 
mundo; mostrar aos pequenos, aos pobres, aos pro
letários, que êles foram os primeiros chamados pelo 
Divino Mestre, cuja Igreja foi logo, desde o início, 
a igreja do povo, na qual os grandes, os poderosos, os 
ricos, também podem entrar, mas se têm entranha-i 
de misericórdia para a pobreza; sujeitar o despotisn1o 
do capital às leis da eqüidade; exigir dêle, não só a 
caridade mas a justiça a que tem direito o trabalho; 
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dignificar o trabalhador; cristianizar a oficina; levar, 
no ensino cristão, os supremos postulados da cons
ciência humana às fábricas, onde a máquina absorve 
o homem, não lhe deixando tempo senão para ganhar 
dinheiro, queimar carvão ou aperfeiçoar a raça dos 
animais; proclamar bem alto a eminente dignidade do 
operário na cidade de Deus, que Jesus Cristo fundou 
na terra, não com as castas, as aristocracias, as bur
guesias ou as dinastias, mas com o povo e para (> 
povo'' (��Gazeta de Notícias'', 16-·3-1898). Tu
do isso foi incorporado à sua famosa Memória sô
bre a "Religião'', no ��Livro do Centenário'' de 1900 
e repetido em várias de suas conferências até 1916. 

Essa Memória é que hoje vem a lume, devido à 
inteligente e generosa autorização dos descendentes 
do ilustre redentorista patrício. Sepultada por meio 
século nas páginas de um volume de edição esgotada 
e difícil manuseio, só agora é posta ao alcance do 
grande público. 

Lendo-a, verá o leitor que o nosso grande patrí
cio soube condensar, em uma síntese até hoje não ul
trapassada, as linhas essenciais de nossa evolução re
ligiosa. Neste meio século, nada de melhor se escre .. 
veu nesse sentido entre nós. E quando isso fôr feitcJ, 
com o desenvolvimento que Fortunato de Almeida 
imprimiu à história religiosa portuguêsa, fonte ime
diata da nossa, - ainda serão as linhas mestras do 
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trabalho de Júlio Maria que deverão guiar o futuro 
historiador de nossas instituições religiosas. 

Júlio Maria não foi apenas um historiador, um 
analista do passado. Foi também um sociólogo, in-
térprete lucidíssimo dos acontecimentos e um orien
tador de rumos para o futuro, como reformador so
cial. 

Sua atualidade é flagrante e seu exemplo digno 
de inspirar as novas gerações, pela sua intrepidez e 
pelo seu discernimento profético . .  

Se hoje, passados meio século e os acontecimen
tos sociais que conhecemos, somos chamados de '' crip
ta-comunistas'', ou "partidários da mão estendida'', 
quando proclamamos de novo essas evidências, ima
ginem o escândalo que não provocaram no seu tem
po, quando âinda se julgava que, uma vez abatido 
o trono, o altar não poderia, por muito tempo, se man-
ter de pé! 

A intrepidez, a serenidade, a eloqüência do ora
dor e acima de tudo a verdade profunda da nova 
orientação dada à posição católica pelo grande conver
tido, se provocaram, como não podiam deixar de pro·· 
vocar, as denúncias a Roma e as difamações conhecidas, 
acabaram por vencer a má fé e a intriga e hoje Júlio 
Maria é uma glória incontestada. 

O que não quer dizer que o exemplo por êle dei
xado tenha ensinado algun1a coisa aos que repeten1. 
contra os que hoje lhe seguem a lição, as mesmas ma .. 
n.obras contra as quais lutou intrepidamen te tôda a 
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vida. Sua lição, por isso mesmo, é tanto mais atual 
para os nossos tempos. 

Se houve um homem que não morreu foi Júlio 
Maria. Está hoje mais vivo do que nunca. E o seu 
exemplo pqde ser, ainda agora, o nosso modêlo, como 
as diretrizes por êle traçadas para a recristianização so
cial do seu tempo continuam a ser em 1 950, confir
madas que foram pela experiência histórica e por in(Í
meros documentos pontifícios, o roteiro que temos de 
seguir na cruzada antitotalitária de humanismo cris
tão, em que estamos empenhados. 

Alceu Amoroso Lima 



INTRODUÇAO 

A Religião, no Brasil, pode ser considerada 
em três períodos bem distintamente caracterizados: 
o período colonial, o do império, e o republicano. 

No primeiro, a Religião e o descobrimento das 
terras brasileiras se confundem num só fato histórico; 
e a primeira missa, a posse divina, o Jesuíta são os 
três mais belos episódios do drama grandioso que o 
Cristianismo veio representar neste cenário americano. 

No período monárquico, a Religião não pode 
ser considerada pelo historiador sem que, ao lado do 
profundo sentimento católico que anima o povo e do 
prestígio que ela tem para as massas, se mostrem bem 
salientes êstes fatos : o regalismo, o enfraquecimento 
,das ordens religiosas, o desprestígio do clero, a rea
ção enérgica, mas efêmera, do Episcopado e do ele
mento católico contra as usurpações do poder públi· 
co, o racionalismo ou cepticismo das classes dirigentes. 

No período republicano, separada a Igreja do 
Estado, a Religião tem no Brasil uma nova e tão enér
gica afirmação, que não é lícito apontar, como farei, 
os erros e os excessos dos legisladores republicanos, 
sem reconhecer, ao mesmo tempo, os proveitos e van-
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tagens que de fato implicou para o Brasil o novo re-
• 

gtme. 
O que penso e sinto, sem temor, vou dizê-lo ao 

meu país, nesta Memória, de cuja honrosa inçUm·· 
bência não me quiseram dispensar aquêles (I) a quem 
insistentemente pedi que considerassem no prazo de 
poucos meses que me era dado para escrevê-la, nas 
viagens e pregações que eu devia fazer no resto dêste 
ano, na deficiência, enfim, de minhas habilitações, 
na impossibilidade de apresentar um trabalho con
digno do assunto tão vasto e complexo de que fui 
encarregado. 

Compensem a lealdade, a franqueza, a isenção 
de espírito com que vou escrever esta Memória a pe
quenez e a deficiência dos seus desenvolvimentos, que 
pliás, mesmo.· superabundando os recursos que me 
faltam, não poderiam ultrapassar os limites prescri · 

tos aos trabalhos que devem compor o Livro do Cen-
, . 

tenarzo. 
Num assunto que se prende a tôda a vida polí

tica do país, é _difícil dizer a verdade sem ofender sus
cetibilidades e contrariar interêsses. 

Estou certo de que, por mais exata e imparcial 
que seja a minha narração, não faltarão espíritos 
que a deturpem ou censurem. Compreendo e relevo 
as injustiças dêsses homens que não preferem aos 

I 
(1) Os membros da Diretoria da Associação do 4.° Centenário 

do Descobrimento do Brasil, aos quais, por intermédio do Dr. Ra
miz Galvão, pedi a dispensa que não me foi concedida . 
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seus interêsses pessoais ,  ou à humilhação de seu amor 
próprio, o prazer delicadíssimo de que podiam ser 
participantes na averiguação da verdade. Nem por 
isso, porém, deixarei de ser fiel à minha missão, nem 
de ser verdadeiro à minha pátria, que, sem dúvida, 
eu não honraria omitindo, por condeS<:endência a 
pessoas, ou por temor de invectivas, a verdade his 
tórica que deve ser a suma desta Memória. 

Os homens morrem ; os apodos desfazem-se ; os 
interêsses, as paixões, as injustiças - tudo isso passa 
qual um turbilhão. Como a torrente de um rio pros
segue, não obstante as gôtas dágua que saltam fora 
e ficam à margem ; a torrente da história , isto é, a ver
dade, desliza e segue triunfante mau grado as vaze
rias que tentam deter-lhe a marcha. Como o rio che
ga ao oceano, a verdade chega à posteridade. 



·CAPÍTULO I 

Quando historiadores, cronistas, ou compilado 
res de fatos históricos nos falam do descobrimento 
da América , e especialmente do do Brasil como de 
av�nturas felizes de navegadores ousados , ou de sim 
pies coincidências e acasos ( 2) sem dúvida êles não 
o fazem com o propósito esclarecido e consciente de 
negar os princípios que regem a ciência da História , e 
as leis que adaptam o meio, o teatro, o cenário, por 
assim dizer, do drama humano ao desenvolvimentr) 

progressivo , lógico, harmonioso e necessá rio de seus 
episódios . É certo, entretanto, que ass im descreven
do com tamanho descuido ou indiferença pela sua 
essencial razão de ser os fatos h istóricos , êles de todo 
não apreendem o elemento divino da História . Esta, -.. 

(2) Em Pereira da Silva, Varões llust'res do Brasil, em 
Américo Brasiliense, Lições de História Pátria, en1 outros escri
tores nacionais ou estrangeiros, afirma-se que - o acaso e só 
o ac aso foi o autor do descob·rin�ento do Brasil. Ver, em sen
tido contrário, o importante trabalho de Joaquim Norberto, pu
blicado no tomo XV, de 1858, da Re·v1'sta do Instituto Histórico. 
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é bem claro, se lhes apresenta como uma simples aglo
meração de fatos sem coordenação a leis fixas, imu
táveis, estranhos e superiores à liberdade humana. É 
certo, entretanto, que, como entendia o mais ilustre 
e grave dos contemporâneos que a cultivaram,. a His
tória é um edifício onde a vontade do homem pode 
impor a decoração, mas não determinar as linhas ge
rais ,  prescritas por leis imutáveis. É' certo que a his-
tória não é a crônica, nem a gazeta: é a harmonia do 
verdadeiro, do belo e do bom ; é uma ciência que li
gando o presente ao passado como o efeito à causa, 
e os meios ao fim, transporta para a ordem eterna do 
universo as leis que regem o mundo moral.  Daí é que 
decorre a necessidade de se exigir da história a fórmula 
de seus fenômenos e também a necessidade de combi
nar-se o seu elemento livre, acidental, humano com o 
seu elementO essencial, imutável, divino (3) .  Sem 
isso, não se compreendem os fatos ; não se determina 
nem caracteriza nenhum fato, muito menos o fato re
ligioso, isto é ,  o maior e o mais imponente de todos 
os fatos. Por mais sintética que deva ser a Memória 
de que fui encarregado� não posso escrevê-la senão sob 
a inspiração dêsse critério sem o qual não compre
endo que se possa escrever uma memória histórica sô
bre a Religião no Brasil , onde o início e o desenvol
vimento de nossa nacionalidade, a formação da pá
tria, as lutas coloniais, a educação do povo, os usos 
e costumes - tudo isto está identificado com as cren-

(3 ) Cesar Cantu, História, Univeraal. 
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ças religiosas de nossos antepassados. Aliás, o cri
tério que adoto para descrever o fato religioso no 
Brasil é o critério que se impõe a todo escritor cons
ciencioso ; porque, quer se trate do fato religioso na 
história geral do mundo, quer se trate, como nesta 
Memória, do fato religioso na história particular de 
um povot o papel do historiador deve ser sempre o 
mesmo. Êle não pode impunemente, isto é, sem fal 
tar à verdade, violar as leis divinas da História. 

Considerando neste trabalho o descobrimento 
da América um fato providencial, de indústria pre
parado por Deus para compensação e equilíbrio das 
perdas que na Europa o protestantismo acarretou à 
Igreja ; dando a Pedro Alvares Cabral uma missão 
divina; fazendo. enfim, do Brasil um novo cenário 
dado ao cristianismo, dirão. talvez, que eu faço do 
Discurso sôbre a História Universal, essa obra-prima 
de Bossuet, o modêlo, a regra, o limite dos quadros 
e narrações da História. Respondo que a História, 
mesmo servida pelos processos de Taine, não pode 
ser escrita verdadeira e exatamente, amesquinhando
-se a amplitude do fato religioso. tão largo, tão vasto, 
tão complexo, e tão prêso também aos outros fatos 
que os próprios adversários da Fé reconhecem a sua 
supremacia, e o estudo comparado das religiões se tor
nou , principalmente na Alemanha e na França, um 
dos grandes objetos de trabalho científico. 

Assim devia acontecer ; porque não se pode es
crever a história particular de cada povo sem relacio
ná-la com a história geral do mundo, que, máxime 
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no fato religioso, atrai irresistivelmente tôdas as his 
tórias particulares . Como alguém, ainda mesmo 
muito mais habilitado do que eu , poderia escrever 
uma memória histórica sôbre a religião no Brasil, se
gregando o fato cristão brasileiro do fato cristão que 
se desenvolveu nos outros países, segregando a bis .. 
tória do Brasil da história geral do mundo? ! Duvido 
que alguém o pudesse fazer ; porque eu penso com 
ilustre escritor contemporâneo que o objeto da His
tória não é apenas a série dos impérios e dinastias ;  a 
cadeia das grandes batalhas que têm sucessivamen�e 
mudado a carta do mundo político ; a vida dos gran
des capitães dos diferentes séculos; as guerras entre os 
Estados que têm disputado a preponderância, e em 
cada Estado as lutas entre os partidos que têm 
disputado o poder; o progresso das letras, das artes. 
das ciências, da indústria e do comércio nas diferentes 
nações : a condição do direito privado e do direito das 
gentes nas diferentes épocas do mundo. Penso que o 
objeto da História é, além de tudo isso, o quadro fiel 
da marcha do gênero humano através dos séculos. 
Esta marcha não consiste sàmente no movimento po
lítico, jurídico, científico , literário, industrial , ar
tístico das nações; mas também no movimento geral 
que abrange e arrebata todos êsses movimentos inte
riores dos povos para o fim, o destino da humanida
de ( 4). Dando, como dou, na história do Brasil, o 
primeiro lugar ao catolicismo ; afirmando, como afir·· 

( 4 ) Deschamps, CEvres, to1no 11, 2.0 parte . 
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mo, que o cat_<;>licisrno formou a nossa nacionalidade; 
pretendendo, como pretendo, que um ideal de pátria 
brasileira sem a fé católica é um absurdo histórico, 
tanto como uma impossibilidade política ; enten
dendo, como entendo, que num país que surgiu, cres
ceu e se desenvolveu à sombra da Cruz, uma 
democracia anti-religiosa não pode deixar de ser · uma 
democracia artificial ; enfim, julgando, como julgo, 
que não se pode escrever a história do Brasil sem dar 
a supremacia ao fato religioso, eu não nego por isso 
a importância de seus fatos políticos, militares, jurí
dicos, científicos, industriais. Estabeleço, apenas, 
uma hierarquia. entre os fatos. Da mesma sorte qu� 
na história geral do mundo a importância da história 
política e militar, da história do direito, da histór!a 
das ciências, das artes e da indústria depende princi
palmente de sua relação com o movimento histórico
fundamental da humanidade, o qual não é senão 
a história de nossa origem, de nossa natureza, de nos·· 
sos destinos divinos ; na história particular do Brasil 
a importância de todos os fatos sociais que foram o 
desenvolvimento da nacionalidade e constituírdm a 
formação política do povo depende do fato primeiro 
e fundamental que se pode chamar - o principio de 
vida do Brasil.

-

0 que se chama princípio de vida de uma nação 
distingue-se de seus códigos, de suas leis, de suas cons
tituições . Não é nem o seu organismo político, n�m a 
geografia física, nem a corrente do sangue e da l íngua: 
é a sua crença, a sua fé, a sua tradição, isso tudo que se 
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pode chamar - a alma da nação. Se, pois, o laço re
ligioso é a unidade viva , a síntese da vida, o nexo d;l 
história particular de cada povo, da mesma sorte que 
é o laço, a síntese, o nexo da história geral do mun
do ; esta Memória é, e não pode deixar de ser ao mes
mo tempo, dqcumento de minhas crenças católicas e 
da fé religiosa que fundou o Brasil. � 

De minhas crenças, porque eu não posso escre
vê- la senão com a minha fé, com o meu espírito e o 
meu coração, com o sentimento profundo das verda
des católicas , pelas quais, na fraca medida de minhas 
fôrças, desde a juventude, hei combatido na tribuna ·e 
na imprensa. Dá fé religiosa que fundou o Brasil , por
que é impossível escrever a história do Brasil que
brando a cadeia da tradição, repudiando o sentimen
to de nossos antepassados, que por tôda a parte, no alto 
das montanhas, nas cumiadas dos edifícios, nos tem
plos, nas escolas, nos lares - ergueram o símbolc.) 
sagrado do fundador do cristianismo. O Brasil é hoje 
nas suas classes dirigentes, nos seus homens de letras, 
nos seus estadistas, políticos e parlamentares , nos 
próprios educadores da mocidade um país cheio de 
preconceitos contra o catolicismo. Que felicidade, se 
alguém fizesse para a história do Brasil o que Jans
sen fêz para a história da Alemanha ! Fazendo dos 
mesmos processos de que usa Taine um auxiliar po
deroso da Religião, o autor da História do povo ale
mão foi o restaurador da verdade católica entenebre
cida no seu país pelos preconceitos, erros e lendas do 
protestantismo. 
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O que Mallinckrodt e Winthorst tinham sido 
para o movimento político e social , Janssen foi para 
o movimento católico da Alemanha , reivindicando 
a verdadeira história , de tal sorte desfigurada e hos-· 
til à Igreja ,  que não se conheciam senão duas épocas: 
a anterior e a posterior a Lutero, proclamado liber
tador dos povos e luz do mundo ; não se tinha da 
Igreja senão a caluniosa idéia de que ela impedira os 
desenvolvimentos legítimos da inteligência ; não se 
tinha da Média Idade senão o falso juízo, tão cor
rente entre pretensos literatos, isto é, que ela foi uma 
época de trevas e tirania, sem sábios, sem filósofos, 
sem artistas , de miséria no povo, de embrutecimento 
nas massas, de dupla opressão : o despotismo da Igre
ja e o despotismo feudal. Um crítico ilustre· mostra 
como foi escrevendo-se a história do povo alemão sob 
o ponto de vista católico que se conseguiu destruir os 
preconceitos, dissipar as ilusões, patentear as falsida
des e os erros do racionalismo religioso e político; 
mostrar que aquela suposta época de ignorância e 
obscurantismo foi uma aflorescência maravilhosa do 
saber humano ; que as escolas foram numerosas ; que 
um sôpro poderoso de fé animou_ os sábios ; que a ciên
cia não foi apanágio de classes privilegiadas, mas 
enormemente difundida na Alemanha ; que também 
as artes , arquitetura, escultura ,  pintura ,  música se 
tinham elevado a um grande esplendor ; que o traba
lho era considerado uma função social ; que o povo 
já existia verdadeiramente, exercia direitos, tomava 
parte na vida pú_blica ; que a servidão estava quase 
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abolida ; que, finalmente , se de uma épóca tão gr.an
de e tão bela saiu com tôdas as suas misérias e torpe
zas, discórdias e revoltas o século XVI, foi porque a 
civilização na Média Idade, não obstante os seus es
plendores, en�obria germes de dissolução. Êstes fo
ram os abusos no govêrno da Igreja, a cobiça de cer
tos monges, a corrução parcial do clero. Entretanto, 
contra tudo isso ergueram-se muitos homens zelosos 
e cheios de fé, sendo que, se não triunfou a legítima 
reforma desejada pela Igreja, foi porque Lutero fêz 
de sua falsa reforma um instrumento nas mãos hu
manistas revolucionárias, com elas colocou a luta no 
terreno político ; se aproveitou das odiosidades que 
na Alemanha havia contra o Papado, que acredita
va-se ter, em proveito da França , enfraquecido a he
gemonia alemã ; enfim, animando o povo a se levan
tar contra a autoridade,  depressa conseguiu do povo 
o desprêzo do dogma e a corrução dos costumes ( 5) . 

Um Janssen que reconstruísse a história do 
Brasil, sem dúvida não teria , para se mover, uma es· 
fera ampla como a do historiador alemão: mas, ainda 
assim, grande seria a sua glória, dissipando erros, 
pulverizando falsidades, corrigindo inexatidões, 
mostrando como desde seu início a nacionalidade 
brasileira teve como princípio de vida a Religião, de
monstrando que o missionario,  na organização so
cial do país ,  competiu com o estadista, com o legis
lador, e os excedeu ; que o Jesuíta foi o verdadeiro 

(5) Kannengieser, Le reveil d'un peuple. 
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desbravador do terreno onde só o catolicismo assen
tou os alicerces fundamentais da pátria futura ; qui: 
a Igreja, como mãe carinhosa, depois de tê-la gerado, 
acompanhou, nutriu , educou, desde o berço, a jovem 
nação, a qual, só mais tarde, pelo enfraquecimento 
do espírito r�ligioso, atrofiado por políticos mate
rialistas e educadores cépticos, chegou a esta fraque
za moral dos caracteres, a esta lamentável decadência 
dos costumes. 

Infelizmente, não temos um Janssen ; e os nossos 
historiadores ou cronistas, como os nossos políticos, 
são dominados pelos preconceitos contra o catolicis
mo ; precon·ceitos tão fortes e arraigados que, ainda 
quando a verdade religiosa se lhes impõe de modo ir
resistível, êles disfarçam, quanto podem, a sua ade-
são, e, obrigados a narrar o fato religioso na história 
do país ,  não o fazem sem prestar algum preito aos 
inimigos da Fé. 

Se tivéssemos um Janssen para reconstruir a his · 

tória do Brasil , não mais veríamos, como hoje acon
tece, nos compêndios, crônicas e narrativas históricas, 
tantas inexatidões a respeito do Jesuíta e sua ação no 
período colonial ; não veríamos de envolta �om o fato 
histórico tantos erros , mentiras e até invectivas ; e os 
nossos comp�triotas que se ocupam da história do 
Brasil, procurando ensiná-la por meio da palavra ou 
da pena, não iriam beber inspirações em certos escri
tores estrangeiros de todo alheios, não só aos nossos 
sentimentos de gratidão para com os organizadores 
da nacionalidade brasileira, mas também ao espírito 
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cristão, que foi a alma , o gênio, a inspiração das 
Missões. 

Em alguns dêsses escritores o que se vê bem ma
nifesto em relação ao período colonial é a falsa apre
ciação de tudo que o Jesuíta fêz para defender o indí
gena contra o colono, que êles, entretanto, compro
metem quando pretendem que êste se serviu do Je 
suíta para oprimir o indígena. 

É assim que não se pode sem displicência ler 
certos capítulos de Oliveira Martins , aliás escritor 
notável ( 6 ) , ocupando-se de nossa histótia no pe
ríodo colonial, dos Jesuítas das Missões. Em tal es .. . - . 
cr1tor sao transparentes os preconce1tos contra o ca-
tolicismo, o espírito de seita , a antipatia pela Com
panhia, o pesar profundo de que o colono português 
tivesse como concorrente no solo da região o discí
pulo de Santo Inácio de Loiola. 

Se se tratasse nesta Memória de reconhecer o ta
lento, a erudição, o estilo do publicista português, 
não lhe seria regateado o devido elogio, mas o que à 
Memória importa é só e tão somente a bitola pela 
qual êle mede o nosso período colonial ,  isto é, os de
lineamentos de nossa civilização. Ora, essa bitola é 
estreita, mesquinha, falsa ; de todo se não ajusta à 
verdade historica , completamente desfigurada nos 
trabalhos de Oliveira Martins, que não pode sem des
prazer encontrar o elemento católico nas primeiras 
camadas de nossa formação nacional. 

(6) Oliveira Martins, O Brasil e as Colônia, liv. 1.0, caps. 
4.0 e 6.0• 
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Felizmente as contradições do próprio escritor 
são um dos melhores testemunhos da verdade histÓ·
rica . Em certas páginas nos diz Oliveira Martins que 
o aldeamento dos índios na América só se distinguiu 
da escravidão secular em ser uma forma mais benigna 
e inteligente �-e exploração ; que as missões jesuíticas 
eram complicadas pelo plano que os discípulos de Lo
iola tinham de dominar o mundo não só com as ar
mas espirituais, mas também com os instrumentos 
mundanos - riqueza , intriga , fôrça ; que evidente
mente queriam criar estados ou nações jesuíticas, pro
vocando assim conflitos com a autoridade civil ; que 
exigiam para as suas fazendas e aldeias todos os ín
dios , criando assim uma guerra constante com os de
mais colonos, . que, à falta de. braços, iam à caça ao ser-· 
tão ; �que a ba�baria e a crueldade dos capitães e colo
nos não eram senão a necessidade da defesa ; que, se 
as homilias jesuíticas mais tarde condenaram o mau 
trato dos índios , é certo que a princípio a guerra e a 
escravização se lhes afiguraram pura de todo pecado; 
que Nóbrega e Anchieta , e os fundadores das missões 
do Brasil , cooperaram com os capitães nas guerras 
contra os indígenas , em vez de defenderem os índios 
contra os capitães ; que os Jesuítas entendiam que só 
à fôrça se podia converter o selvagem ; ·que as ban
deiras do resgate do sertão iam salvar os prisioneiros 
das guerras intestinas da antropofagia e da perdição 
eterna ; que os primeiros Jesuítas se propuseram do
mar os selvagens como se faz às feras cuja domesti
cação Nóbrega e Anchieta bem compreendiam au-
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xiliando os colonos a submeterem as tribos subleva 
das ; que ta is educadores , formados na idéia de que 
o homem é um ser passivo e como que abstrato, va-

• • 

rtavam seus processos, mas sempre com o mesmo In-
tu ito - fazer da gente selvagem da América, domes
ticando-a  pa�� Jesus, o mesmo que tinham feito da 
gente culta da Europa ; que para êsse fim lhes estu
davam a l íngua, corno o arlequim estuda os gestos 
mudos do animal ; os deslumbravam com cerimônias 
vistosas e utensílios brilhantes do culto ; os encanta
vam com música ; não sendo a proteção, o amor, a 
meiguice senão os auxiliares do chicote de ferro do 
domador ( 7 ) . 

Eis a í  o que em certas páginas afirma Oliveira 
Martins que, noutras menos infiel à verdade histó
rica , reconhece que não obstante tantos embaraços 
que as missões criavam ao franco desenvolvimento do 
Brasil; apesar do evidente propósito de o ver trans
formado num sistema de aldeias de índios batizados e 
cretinizados,. sistema dentro do qual não hau�·a lugar 
para a colonização livre, por ela não poder ter bra
ços que a servissem; apesar da inospitalidade do clima 
e da fereza das tribos indígenas - a colónia cami� 
nhava a passos largos no desenvolvimento da povoa
ção, da riqueza, da exploração interior ( 8 ) .  

O que o escritor português chama exploração 
do selvagem pelo Jesuíta é essa mesma catequese dos 

(7) Oliveira Martins, ob . cit.,  cap. 4.o. 
(8) Oliveira Martins, ob. cit . ,  caps. 5.o e 6.o. 
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Nóbregas, Anchietas e tan tos outros discípulos d\? 
Loiola ,  da qual nos diz aliás insuspeito professor de 
história pátria : " verdadeiros heróis êsses que no Bra
sil se empregavam na catequese dos indígenas, con
trariando as exageradas e criminosas ambições dos co
lonos, que p��seguiam os selvagens e os reduziam à 
escravidão. Verdadeiros heróis êsses que, chegando 
ao seio das populações embrutecidas , torturados por 
tantas privações e sacrifícios, fundavam escolas e se 
empenhavam na civilização daquelas por meio da 
cultura de sua inteligência. Verdadeiros heróis êsses 
que corajosamente se apresentavam aos festins das 
tribos aglomeradas em tôrno dos prisioneiros e salya
vam as vítimas votadas à antropofagia ( 9 ) . 

O que o escritor português exprobra aos dois 
chefes fundadores da missão, Nóbrega e Anchieta, é 
isso mesmo que se tem chamado o melhor sistema de 
catequese até hoje conhecido ( IO ) . O ctue qualifica de 
funesto na concorrência do Jesuíta com o colono é 
terem os missionários oposto uma barreira às ambi
ções desmarcadas dos colonos, impedindo a escravi
zação dos índios ( 1 1 ) . É· não terem sido doutrinas e 
vistas dos padres da Companhia de Jesus as mesmas 
dos colonos , porque, ao passo que êstes queriam a es
cravidão bárba·ra dos índios, êles queriam a catequese 
e o trabalho gentio, mas sem o cativeiro ( 12). Aqui-

(9) Américo Brasiliense, Lições de Hist6ria Pátria ( escri-
tor insuspeito, porque racionalista e livre-pensador) . 

(10 ) Pereira da Silva, Varões Ilustres do Brasil - Anchieta. 
(11 )  Américo Brasiliense, oh . cit . ,  lic . 3.•. 
( 12 )  Ma toso Maia, História do Brasil, lic . 8.• . 
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lo, finalmente, de que o cronista português se esque
ce, escrevendo do Brasil no seu período colonial ,  é que, 
como aos brasileiros não é lícito esquecer, também a 
ninguém é lícíto escurecer as notáveis ações dos Nó� 
bregas e Anchietas ( IJ) • Não ; não podemos os bra
sileiros renegar as origens cristãs de nossa pátria ; nem 
repudiar a obra nacional dos primeiros evangelizado
res, cujo combate grandioso nas plagas virgens da 
nova região basta para mostrar que não foi o acaso a 
origem do descobrimento do Brasil , cuja história, 
como disse na introdução a esta Memória, se abre com 

. -

os três grandes episódios que considero os três fatos 
fundamentais e essenciais da Religião no período co· 
lonial : a prÍf7?eÍra missa, a posse divina, o Jesuíta. É· 
lamentável em relação ao descobrimento do Brasil, 
como li em interessante escrito ( 14), não ter apareci
do um poeta gue se lembrasse de perpetuar em subli
mes estâncias o obscuro encontro dos selvagens desco
nhecidos com heróis famosos, não ter s ido ainda a 
memória do primeiro fato da história do Brasil gra
vada, como a expedição de Gama, nos altos relevos 
de um poema. É· lamentável que de tão alto aconte
cimento, como o primeiro da civilização do mundo 
antigo com a nova barbaria , só tenhamos a carta de 
Pera Vaz. de Caminha, que é o mais antigo documen
to da história do Brasil e que, não só pela ingenui-

( 13 ) Américo Brasiliense, oh . cit., li c. 3.•. 
(14) Jornal do Comércio de 16 de março de 1899, Ato de 

Convocação do Congresso Jurídico Americano. 
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dade do cronista ,  a minuciosidade da narrativa e a 
pureza e simplicidade do estilo, mas também pela 
exata expressão da verdade, nos mostra bem distan
ciado do prefácio da história das potências européias 
- guerra, separação, conquista, o prefácio da nossa 
que foi o símbolo cristão, o sacrifício do Calvário, a 
paz, o direito, a eqüidade, a humanidade. 

Bem lamentável isso, sem dúvida ; mas quão la
mentável também que não �parecesse ainda um gran
de historiador brasileiro e católico que fizesse reviver 
não só os acontecimentos, mas os seus protagonistas ! 
Se não podiam deixar de ser fatos grandiosos o pri
meiro encontro dos descobridores com os selvagens, 
a colocação da Cruz nas terras virgens da nova região, 
a tomada de posse do solo em nome de Deus e da na
ção portuguêsa , a celebração da missa ; que figuras 
também não deviam ser' os homens predestinado..s aos 
principais papéis dêsse drama providencial ? !  Não; 
não os pode� os considerar senão como figuras ex
cepcionais. Como nos dizem as crônicas, foi no pe
ríodo de 22 de abril a 2 de maio que, depois de anco
rada a frota em Pôrto Seguro, se realizaram essas no
táveis ocorrências ; sendo que a opinião mais aceita , 
quanto à primeira missa,  é que foi celebrada a 26 de 
abril de 1 500 em um ilhéu ou restinga, que se acha 
à entrada de Pôrto Seguro, assistindo à solenidade 
todos os da armada, .e, cheios de espanto, muitos fi
lhos da terra que alí  vieram ( 15) • Vítor Meireles 

( 15) Pôrto Seguro, História Geral do Brasil, seç. 5.•. Ci
tado no Ato de Convocação "o Congresso Jurídico Americano. 
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desenhou numa tela soberba , cheia de beleza e ver
dade, êste sublime episódio de nossa história . Quais 
quer olhos , por menos acostumados aos primores da 
arte , fàcilmente apreendem na tela do artista brasi
leiro as magnificências de nossa natureza , a alegria 
dos descobridores , o pasmo dos selvícolas, a grandeza 
da solenidade ,  a imponente majestade do padre , cele
brando no mais formoso e esplêndido altar que lhe 
podia proporcionar a natureza americana , a primeira 
missa no Brasil. 

O que. porém, ·quaisquer olh� podem apre
ender,  mas só os olhos de um crente podem discern ir ,  
é isso que o artista , por maior que fôsse o seu talento, 
não poderia exprimir com a linguagem muda dc1s 
côres , porque o homem mesmo não o pode exprimir 
com a linguagem viva do verbo humano : a d ivind:t
de do Santo Sacrifício , a especialidade dessa primei
ra missa no Brasil , a vocação excepcional do sacer
dote predestinado a celebrá - la.  Foi a Ordem de S .  
Francisco que teve a glória de dar êsse sacerdote. 

Que a lma , que espírito , que coração não 
deviam ser os de frei Henrique de Coimbra ! Para qu e 
a graça insigne daquele dia lhe fôsse concedida, quan
tos dons, quantos favores e benefícios divinos lhe fo
ram preliminar e preparatoriamente concedidos ! É 
l íc ito pensar  que Deus o tivesse criado principalmen
te para aquêle momento ; que sua missão especial t e ·· 
nha sido essa : que todos os outros fatos de sua vida  
fôssem simp les incidentes , preparando de longe, ou 
de perto, direta ou indiretamente, êsse fato capital ; 
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que, enfim, sua vocação tenha sido celebrar a pri-
meira missa no Brasil . 

Ma.s ,  sendo assim,  que figura a de frei Henrique 
de ·Coimbra ! Mui deficientes as notícias que os es
critores da história pátria nos dão dêste sacerdote cé
lebre ,  de quem Jaboatão, em sua tão apreciada Crô
nica dos Padres Menores da Província do Brasil ,  nos 
diz que, na '?�ra da propagação da Fé pelas conquis -· 
tas, em que o monarca português faria concorrer com 
Cabral e os outros naveg.antes os operários evangé
licos , obrou progressos admiráveis , filhos de seu 
apostólico espírito ; e depois de voltar da índia, onde 
alguns de seus companheiros colheram pelo justo 
prêmio de seus trabalhos a coroa do martírio, foi 
eleito confessor do rei D. Manuel e bispo de Ceuta , 
na Africa ( 16)' .  Também de um Subsídio Histórico 
devido à solicitude do Sr. Olavo Martins se verifica : 
- que frei Henrique, acompanhado de sete religiosos 
da mesma Ordem a que êle pertencia , embarcou com 
Cabral ,  ·quaqdo êste seguia para a conquista das ín
dias, em 1 500 ; que a frota em que êle ia, compostJ 
de 1 3  naus e 

-
1 . 200 homens, tomara o rumo das 

índias, mas qUe a Providência a levara ao descobri
mento do Brasil , on.de, segundo uns a 24,  segundo 
outros a 25 dêste mês, ancorou em Pôrto Seguro ; 
que, durante · a  estada em Pôrto Seguro, tendo che
gado a festa da Ressurreição, frei Henrique obteve de 

( 16)  Jaboatão, Novo Orbe Seráfico B-rasilei1·o , parte l .n,  vo .. 
lume 2.o, cap . l.o . 
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Cabral que consentisse em que tôda a gente saltasse 
em terra ; que, armando um altar portátil, disse o 
Santo Sacrifício da Missa , no meio das tripulaçõ�s 
dos navios e à vista de uma grande reunião de gentios , 
que, cheios de admiração, não sabiam dar conta do 
que aos seus olhos se passava ; que, depois da MissJ , 
frei Henrique dirigiu um discurso à tripulação, e , d i
rigindo-se com ãcenos e com a vista aos gentios, que 
o escutavam comovidos de celestial inspiração, dis
tribuiu entre êles alguns insignificantes presentes que 
os infiéis receberam com as maiores provas de satis
fação, repetindo a mesma coisa todos os dias até re
ceber ordem de embarque ; que os gentios se familiari
zaram muito com frei Henrique e os seus companhei
ros , mostrando- lhes afeição, escutando com tôda a 
docilidade as suas palavras, beijando com o maior 
fervor a santa cruz, e mostrando as melhores dispo
sições para abraçar o cristianismo ; que frei Henrique 
de Coimbra trabalhou para conseguir de Cabral qu� 
o deixasse e aos seus companheiros no Brasil , não o 
conseguindo ; qpe, tendo Cabral levantado ferros 
para de novo continuar no caminho das índias , e to· · 
mando rumo de leste no intuito de dobrar o cabo da 
Boa Esperanç_a , em conseqüência de uma tempestade 
que desbaratou a sua expedição, teve de se demorar 
por alguns tempos em Moçambique, Quiloa e Melin
de. Esta contingência , frei Henrique aproveitou-a para 
pregar a Fé aos povos destas regiões, não conseguin
do, apesar de todo o trabalho que empregou , senão 
desprezos, insultos e mesmo o risco que correu de 
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morrer. Tomando novamente a expedição o rumo 
das índias ,  nos poucos dias que se demorou a frota 
em Anquediva , frei Henrique batizou 23 pessoas ; 
em Calicut obteve do rei liberdade ilimitada para 
pregar a lei evangélica , sendo inúmeras as conversões 
que, em união com os seus irmãos, conseguiu ali , 
onde, graças aos seus discursos , um joghi, isto é ,  un1 
sujeito que gozava de grande reputação de virtuoso 
e sábio, pediu à. batismo, converteu-se ,  sendo a sua 
conversão motivo para que muitos de seus compa
nheiros , depois os naires, isto é , os nobres , e, final
mente, grand� multidão de povo fizesse o mesmo. 
Quando tudo parecia sorrir na nova cristandade, um 
grande número de gentios , nada menos de 4.000, lan
çaram-se sôbre os portuguêses , tiraram a vida a mui
tos dêles , assassinaram e esquartejaram bàrbarament� 
a três religiosos e tentaram fazer o mesmo a frei Hen
rique e a mais quatro religiosos, ·que ficaram muito 
maltratados, e só escaparam da morte pela interven·· 
ção de Cabral .e sua gente. Êstes repeliram os gentios 
e de seus atentados tiraram grande desforra. 

- -

Em Cochim, frei Hen�ique, não querendo tor .. 
nar-se oneroso a ·Cabral , esmolava juntamente com 
os seus irmãos, indo de porta em porta e distribuindo 
as sobras que recebiam entr� os pobres. Os gentios 
muito admiraram essa conduta de frei Henrique e 
seus companheiros, e mais ainda do que isso a abne
gação com que se comportaram numa epidemia con
tagiosa que s� declarara naquele reino, não poupan
do trabalho nem esfôrço para atender aos pobres in-
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fiéis, nem descansando noite e dia ,  servindo aos doen 
tes e até levando os cadáveres sôbre seus ombros 
para lhes dar sepultura. O número de gentios chegou 
a ser tão considerável que frei Henrique julgou opor
tuno fundar d iversas capelas em diferentes lugares 
para que os infiéis fôssem mais bem atendidos . 

No V aipen,  pouco distante de Cochin, frei 
Henrique com seus companheiros conseguiu també1n 
muitas conversões e fundou outra capela . Em 1 5 0 1  
regressou a Lisboa , onde foi recebido pelo rei e a ci
dade inteira com as maiores demonstrações de rego
zijo e satisfação. Feita então a el -rei a narração de 
tudo o que se tinha dado, não permitiu êle a volta de 
frei Henrique às índias, para não se ver assim pri
vado de um súdito que lhe podia ser mui útil no go 
vêrno de seus estados. O rei ,  para tê- lo mais perto 
de si , nomeou-o seu confessor e lhe confiou diversos 
negócios que frei Henrique desempenhou satisfato
riamente. O papa , ca tivado pela prudência e sabe·· 
daria de frei .. tfenrique, confiou -lhe outros assuntos .  
Em 1 5 05  frei Henrique foi consagrado bispo dt! 
Ceuta , tendo sido , antes de tomar posse de sua Sé, 
enviado à Espanha , numa comissão do rei de Por
tugal ; melhorou muito a sua diocese ; em 1 5 1 7 , a 
chamado do papa Leão X, foi a Roma para fazer um 
relatório jurídico sôbre a morte de Gonçalo de Vaz, 
martirizado na A f rica ( I  7 )  . Depois disso, parece 

( 17 ) América Brasiliense, oh . cit . li c .  l .n ,  Pôrto Seguro, 
tomo I, seç . 5.n . 
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que frei Henrique foi trasladado da sé de Ceuta , pois 
que em 1 5 28 governava o arcebispado de Lisboa. 
Morreu em Olivença, no dia 4 de novembro de 1 532, 
e acha-se sepultado na igreja da Madalena ( 1 8 ) • 

Eis sôbre frei _ Henrique de Coimbra os mais preciosos 
dados biográficos que a té ao presente se têm podido 
obter e que, como se refere no citado Subsídio His
tórico, de muitas e várias obras foram tirados pelo 
missionário espanhol Lerchundi, chefe das missões 
franciscanas espanholas em Marrocos. 

Pode-se acrescentar que de todos os religiosos 
que partiram na frota lusitana o superior, não só na 
autoridade.  mas nos méritos , era frei Henrique de 
Coimbra ; que o celebrante da primeira missa no Bra
sil era um homem de talento não vulgar : que tinha 
largado a toga de desembargador da casa da Supli
cação em Lisboa pelas esperanças do Instituto, qu'� 
abraçou no convento de Alenquer, onde seu novi
ciado foi tão fervoroso que deu logo indícios de vir 
tudes eminentes ( 19) • 

Como não ser assim num padre predestinado a 
tão alta missão ? 

Se foi mister ao coração do grande e eterno sa .. 
cerdote, Jesus Cristo, ser maior e mais vasto do que 
tôda a humanidade, para que a todos e a cada um dos 
homens, no passado. no presente e no futuro pudesse 

( 1 8 )  Revista do Instituto Histórico, tomo LIX de 1896 . 
( 19 )  Frei Vicente do Salvador, Hist6ria, do Brasil, publi 

cada por Capistrano de Abreu, Fernando Soledade, História Se
ráfica, cap . a.o. 
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abranger num só sacrifício extensivo nos seus efeitos 
a todos os povos e a tôdas as raças ; ao coração do sa
cerdote que celebrou a primeira missa no Brasil erJ 
mister, pelo menos, ser maior que a pátria que ia nas - · 
cer dêsse Santo Sacrifício, germe que a continha in-· 
teira ; ser maior do que tôdas as almas do Brasil reu
nidas, era mister que sua alma não só pudesse abran
ger cada uma das oblações, cada uma das ações de 
graça devidas a Deus pelas almas que sucessivamente 
aparecessem no Brasil , mas também cada uma das  
impetrações , cada uma das satisfações de tôdas essas 
almas. Que vasto holocausto ! Que imensa imola 
ção ! Como compreendê- los no espírito de um sacer -
dote, cuja alma não fôsse capaz de os conter ? !  

E como não crer que Deus tenha feito para a 
primeira missa no Brasil um padre especial , um pa 
dre que bem se assemelhasse ao grande e verdadeiro 
padre Jesus Cristo ? ! 

Não ; eu não posso imaginar frei Henrique 'i e 
Coimbra senão como um dêsses poucos eleitos a te
rem na reprodução do Divino Sacrifício , que todos os 
padres, é certo, reproduzem na sua integridade e corr1 
igual valor, mas com diferente intensidade indivi 
dual, uma graça especial .  

Sua missa foi necessàriamente ,  nas plagas vir
gens da nova região, não só o primeiro ,  mas o maior 
e mais vasto de todos os holocautos oferecidos em 
prol do Brasil .  A nação futura estava ainda no 
germe que deviam fecundar o suor do apóstolo e o 
sangue do mártir, mas o seu resgate, identificado con1 
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o de Jesus Cristo no ·Calvário, estava já ,  naquela 
missa , que aos olhos de Deus, e no coração do sacer
dote, incluía todos os pecados privados e públicos do 
Brasil : as iniqüidades de seus magistrados ; o ateísmo 
político de seus estadistas ; a apostasia de seus go .. 
vernos ; o paganismo de suas escolas ;  a irreligião prá .. 
ti c a de seus lares ; a impiedade de seus parlamentos : 
as torpezas de sua literatura ; o materialismo de seus 
jornais ; a ignorância religiosa de seus mestres ; a apa � 
tia e os sacrilégios de seus padres ; a crueldade da es ... 
cravidão ; a Ópressão à Igreja e a seus bispos ; todos 
os erros políticos da Monarquia ; e todos os erros re
ligiosos da República . 

Eu imagino que, qual outro Henrique Suzo, o 
bem-aventurado que, rezando um dia o Prefácio, êsse 
canto sublime do Santo Sacrifício,  que se pode cha .. 

... . 

mar o cântico da criação, contemplou , num êxtase . 
ao· redor de si, envolvendo o altar, tôdas as criaturas 
de que o Onipotente povoou o céu, a terra , os ele
mentos, os anjos do céu , os animais das florestas, os 
habitantes das águas, as plantas da terra , a areia do 
mar, os átom�s que volteiam no ar aos raios do sol, 
os flocos de neve, as gôtas da chuva e as pérolas do 
orvalho - convidava , excitava tôdas as criaturas, no 
meio das quais êle se sentia como que o chefe de uma 
vasta orquestra , a cantarem alegrem�nte pela stta 
bôca : sursum corda; habemus ad Dominum; gratias 
agamus Domino Deo nostro ( 2 0 ) ;  eu imagino, digo • 

• 
(20 ) Vie du bienheureux Henri ·Suzo. 
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que frei Henrique, ao celebrar a primeira missa no 
Brasil , contemplou em espírito, e corno que viu pre·· 
sente, ao seu lado, erguendo com êle no Prefácio seus 
cânticos de ação de graças ao Deus ·Onipotente -
não só as árvores e as flores , os bosques e os campos . 

• • • 

as aves , os pe1xes e os antmats ,  as cascatas , as mon-
tanhas, os rios, as praias, a flora e a fauna, o céu ,  a 
atmosfera, todos os elementos , multiformes, varia
dos, da mais 

··
opulenta de tôdas as regiões do mundo 

- a região brasileira ; mas também que, no cântico 
sublime, êle cantou o hino de cada uma das almas, 
exprimiu o louvor de cada um dos corações do Brasil. 

Eu imagino isso ; mas imagino também que a 
impetração deve ter envolvido tôdas as nossas neces
sidades nacionais ; e a satisfação dêsse primeiro sa .. 

crifício nas plágas brasileiras deve ter sido o holocaus 
to de todos os pecadores de nossa pátria ! É assim 
que eu compreendo em minha crença católica e em 
minha alma de padre a primeira. missa no Brasil. Foi 
assim que num momento solene ( 2 1 ) ,  eu a descrevi, 
considerando essa p·rimeira missa o ato inicial da 
nossa nacionalidade ; louvando à comissão a idéia 
grandiosa de comemorar a descoberta do Brasil com 
a celebração de uma missa, na qual, disse eu do púl · · 
pito, todos os católicos deviam ver a reprodução exa
ta dessa outra,  de cujo celebrante as intenções não 

(21 ) Padre Júlio Maria, Sermão na  missa campal de 7 de 
setembro de 1898, mandada celebrar, no Campo de S .  Cristóvão, 
pela Sociedade Comemorativa das Datas �cionais, em homena
gem à independência do Brasil . 
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podiam, não deviam ter sido senão as mesmas com 
que eu convidava todo o vasto auditório que me ou
via a meditar êste texto, que foi o do meu sermão, e 
... om o qual demonstrei que Jesus Cirsto foi ·consti -
. u *"do dono de tôdas as nações : dabo tibi gentes here
. t tatem tuam . . . 

./\ comemoração imaginada e realizada era de 
a lo a mais condigna do fato histórico, cuja dupla 

;randeza nos mostra, de um lado - o Sacrifício do 
altar, do outro, a pátria. 

· 

Para qualquer lado que nos voltemos., encon
tramos Jesus Cristo. Encontramo-lo no Sacrifício 
do altar, porque êste sacrifício é a morte mesma de 
Jesus Cristo, fato único e fundamental da humani
dade resgatada , não limitada a um ponto de espaço, 
ou a uma hora do tempo, mas duplamente univer
sal ; de sorte que tôdas as missas sucessivas estão in
cluídas na missa do Cenáculo, todos os sucessivos 
Sacrifícios do altar estão sendo incluídos no Sacri
fício do ·Calvário. Encontramo-lo na pátria, porque 
a pátria não é senão uma cadeia em cada um de cujos 
elos o cristão encontra necessàriamente a Jesus Cristo. 

A pátria é o ·berço, o lar, a família ,  a cidade, a 
nação ; e quem, senã·o Jesus Cristo, ensinou - no 
berço, a inviolabilidade da criança ; no lar, a digni
dade da mulher ; na família, a santidade do casamen
to ; na cidade, a autonomia da pessoa humana ; na 
nação - o d_�reito, a justiça, a l iberdade ? !  Eis por
que, disse eu, fiQíllmente, na missa campal, Jesus 
Cristo é o dono, o senhor de tôda, as nações. :êle é, 
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entretanto, de um modo especial, o dono, o senhor 
da nação brasileira , que não surgiu à face do mundo 
senão depois que seu solo foi fecundado pelo sangue 
do Santo Sacrifício ; querendo também Deus que os 
direitos especiais de Seu Filho à nova região fôssem 
patenteados ao mundo, não só pela cerimônia divina 
da primeira missa, mas também pela solenidade im
ponente do que nesta Memória se chama - a posse 
divina, isto é, o fato da ocupação do solo em nome 
de D. Manuel , e a colocação de uma cruz com as ar
mas do rei. Êste ato é bem lacônicamente marcado 
por Pôrto Seguro e outros historiadores, que apenas 
nos dizem ter sido no dia 1 o de maio, e no rn_eio da 
solenidade de outra missa, que se efetuou a tomada 
de posse da nova região para a coroa de Portugal, le
vantando-se num morro vizinho uma grande cruz 
de madeira , com a divisa do venturoso D. Ma
nuel ( 2 2 ) . 

Jaboatão dá-nos do fato uma descrição menos 
parca e mais 

·
bela, que merece ser reproduzida nesta 

Memória : "Passada esta primeira ação de graças, 
logo a três de maio, dia da Invocação da Santa Cruz, 
depois de benzer o padre frei Henrique uma mut 
formosa, que fabricaram de madeira, se ordenou uma 
devota procissão desde a praia até ao mais alto de 
um pequeno monte, que ali se levantava, no qual , 
sendo levada nos ombros daqueles religiosos e de al
gumas pessoas · das principais, foi arvorado êste sa-

•• 
(22) Pôrto Seguro, História Geral do Brasil, tomo I, seç. 5.•. 
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grado estandarte d�s nossas vitórias na terra nova
mente descoberta, a que o General religiosamente 
agradecido e em reverência dêste santo dia , deu o tí
tulo. de Província de Santa Cruz, que a indiscreta po ... 
l ítica dos homens, ou a sua imprudente ambição mu ... 
dou depois em o de Província do Brasil, mostrando. 
sem o ·querer, que fazia mais estimação do valor dês
tes paus vern;?.�lhos, de que dependem os seus lucros 
temporais, do que do inestimável preço daquele sa
grado madeiro ,  donde com outra melhor côr, e sem 
comparação alguma, pendeu todo o nosso espiritual 
remédio. Ao

-
pé desta consagrada árvore levantaram 

Altar, celebraram Missa , e houve sermão com grande 
júbilo dos Católicos, e alegria dos gentios, que a seu 
modo e com suas músicas desentoadas e rústicos ins
trumentos ajudavam a celebrar êstes primeiros anún
cios do Sant<;> Evangelho e Altíssimos Mistérios da 
Santa Fé na sua terra. Com esta ação católica , por 
ora a última,  tomou para o monarca português Pe
dro Alvares Cabral a posse da vasta região do Bra-
sil ( 2 3 ) .  _ 

Eis o que eu chamo a posse divina do Brasil ; 
não sendo a tomada da posse pelo rei de Portugal 
senão o exerc_í,cio de uma investidura que a Fé lhe 
dera. Todos sabem que os reis de Portugal , como os 
seus primeiros exploradores , estavam convencidos de 
que com suas viageRs, descobrimentos e conquistas 
não faziam senão propagar o Catolicismo. A Fé Ca-

(23 ) J a boa tão, oh . cit . vol . 1.0 • 
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tólica e a riqueza da metrópole - tais eram as idéias , 
diz um contemporâneo, em que êles resumiam a pá
tria e que lhes davam fôrça para emprêsas tão ou
sadas ( 24 ) . 

Se o futuro historiador do Brasil , como acres
centa o mesmo escritor, será aquêle que souber ensi
nar-nos donde veio e como se formou êste povo, digo 
eu que a verdadeira h istória do Brasil será aquela 
que nos ensinar a formação de nosso país. O que eu 
chamo a posse divina é uma das provas de que a des
coberta do Brasil não foi um acaso, mas uma seqüên
cia da providencial descoberta da América. 

Para os que estudam a História guiados pelos 
princípios superiores que nos mostram os fatos com 
o seu encadeamento, os fenômenos com a sua série c 
a vida dos povos com os seus combates , vicissitudes 
ou vitórias, todos sujeitos , em resultados próximos 
ou remotos , aos interêsses fundamentais da humani
dade, o descobrimento da América foi uma compen
sação à Igreja na época em que o protestantismo ar
rancou à Fé Católica metade da Europa,  desvairada 
pelo espírito pagão que renascera nas ciências, nas 
le tras , nas artes , na pol ítica , nos costumes, na educa
ção e deixou a outra metade profundamente abalada 
nas crenças , que certas nações católicas não repudia
ram formalmente, mas de que, desde então, não mos 
trarjlm mais como nações o exemplo e a prática. 

( 24 )  Tristão de Alencar A t·aripe,  Indicações Sô b1·e a. História 
N acio n u l, Rc'vis ta do In stitu to His tór·ico, tomo LVII de 1895 . 
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A compensação é manifEista , contemplando-se 
de um lado - um mundo que se dissolve,  sob o pon
to de vista católico, contaminado pelas heresias, os 
cismas, as revoluções, as catástrofes, todo o cortejo 
de males da Reforma; do outro - um mundo novo 
que surge,  cheio de vida e de esperanças cristãs ; dum 
lado - milhões de crentes que repudiam a Fé ; de ou
tro - milhões de prosélitos que abraçam a Igreja c 
arvoram a Cruz. Não é só no fato do descobrimento 
da América, �

-
medindo o alcance que êle teve para a 

civilização cristã , que vemos a Providência Divina 
protegendo a Igreja de Jesus Cristo ; é também na fi
gura de Cristóvão Colombo, cuja vida bem paten
teia êste desígnio providencial : dar ao cristianismo 
um mundo novo, um novo campo de combate. 

Aquêles
-
próprios que dizem do descobrimentc.1 

de ·Cabral ter sido um simples acaso, não dizem isso 
do descobrimento de Colombo, que para êles foi um 
acontecimento ciêntifico, como científica se deve con
siderar a viagem de Colombo, cuja direção tomada 
na viagem que descobriu a América foi semelhante à 
da frecha .disparada a tôda a fôrça do arco, e cujos 
estudos levaram-no a planejar e executar a viagem 
como quem conhecia o pôr to a que se destinava ( 25 ) . 

Sua convicção, seu ardor, seu entusiasmo, seus 
estudos profundos, os desprezos que teve de sofrer. 
os obstáculos com que teve de lu�ar, as zombarias e 
as invectivas que o não pouparam, a tenacidade com 

(25)  Américo Brasiliense, ob . cit . ,  Edgard Quinet . 
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que, não obstante tôdas as contrariedades , persistiu 
na sua emprêsa e conseguiu os meios de levar a efei
to o plano grandioso que, com gravidade e ar inspi
rado, êle expusera na audiência real que lhe fôra con
cedida ; tudo isso nos mostra em ·Colombo o homem 
fortemente persuadido da missão providencial que 
lhe fôra dada , e da qual nunca duvidou , nem ante-, 

' •  

nem depois do embarque. 
Quando êste se realizou , dizem as crônicas, as 

almas encheram-se de desolação e terror, ante o es
petáculo solene de tantos homens que pareciam con
denados a tentar uma navegação arriscada por ma · 
res desconhecidos ; os amigos dos navegantes separa
vam-se dêles chorando ; as mães e as espôsas conSÍ · 
deravam-se outras tantas vítimas sacrificadas aos so 
nhos de um ambicioso ; os próprios marinheiros não 
conseguiam encõhrir seus temores ; sôbre todos , po
rém, destacava-se a bela figura de Colombo, tão se-· 
rena ,  tão cheía de paz e de alegria , quando subiu ao 
navio almirante , depois de ouvir missa com a suJ 
equipagem, de comungar e colocar os seus navios sob 
a guarda da Providência Divina , como quando, de
pois de nove semanas de navegação, avistou a pri
meira ilha da América , de que tomou posse em nome 
de Deus e do rei da Espanha , denominando-a de S. 
Salvador. T

·
ão humilde na vitória como fôra resig

nado nos reveses, prostrando-se de joelhos , Colombo 
agradeceu ao Senhor o sucesso de sua emprêsa. 

Depois disto, contemplai os progressos da Fé 
na América , onde um mundo novo foi aberto às mais 
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ardentes e nobres ambições do apostolado, onde os 
missionários catequizaram e fizeram entrar no seio 
da Igreja tribos e povos ; onde o catolicismo penetrou 
rápida e sucessivamente pelas ilhas e terras hoje co
nhecidas sob o nome de México, América Central, 
Venezuela , Nova Granada, Equador, Peru, Bolívia , 
Paraguai, Chile, Argentina,  Uruguai, Brasil, Guia 
nas , Estados Unidos, Canadá, Nova Bretanha ; onde, 
ainda por c a usa das Missões, se ergueu um grande 
número de igrejas, universidades , seminários , con
ventos para homens e para mulheres, onde a santi 
dade se tem mostrado personificada em tantos heróis 
e heroínas, Cíaver, Inácio de Azevedo e seus com
panheiros , Nóbrega , Anchieta , Filipe de Jesus, Se
bastião da Aparição, Margiz , Pallefoz, Las Casas , 
Beltrão, Maria Paredes , Rosa de Lima , Turíbio, So
lano e tantos outros que têm engrandecido a lgrej� 
com o apostolado, com o martírio, ou com a virgin
dade ; onde, ainda presentemente , desde o Atlântico 
até o Pacífico, desde a Patagônia até a América do 
Norte , vemos tão grande número de missionários, 
uns avivando a Fé entre os povos civilizados, outros 
caminhando pelas fl9restas , em busca do selvagem 
ainda não catequizado ; onde, de um modo especial 
no Brasil , vemos, depois de tantos e tão gloriosos ser 
viços dos Franciscanos, dos Jesuítas , dos Capuchi ... 
nhos, dos Lazaristas ,  associarem-se a êstes novos 
combatentes da Fé Católica os Dominicanos , os Sa
lesianos , os Redentoristas , os Premonstratenses e os 
outros congregados. Contemplai  tudo isto, sem es· .. 
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quecer a liberdade e independência de que a Igreja 
goza na América , o número brilhante das conversões, 
o aumento constante das dioceses e paróquias, con
gregações e estabelecimentos religiosos , tantas con
quistas , enfim, que fizeram o grande padre Ventura.  
no panegírico de Martinho de Tôrres dizer ·que se a 
França é o reino dos bispos, por êstes a terem for
mado como as abelhas ao seu cortiço , a América é o 
reino dos missionários, porque êstes é que lhe deram 
a Fé, a santidade, a ciência , a civilização ( 2 6 )  , e vós 
concordareis que a descoberta da América foi, como 
eu disse, uma compensação à Igreja ,  e o seu desco
bridor não foi senão o herói predestinado a mostrar 
ao Evangelho as vastas e magníficas regiões de um 
mundo novo. Mas, se o descobrimento da Améric�.t "' 
foi uma compensação à Igreja ,  o Brasil foi para a 
América um novo e vasto teatro dado ao apostolado 
católico para que êle mostrasse ao mundo novos he
roísmos, novas maravilhas, novos · prodígios da Fé. 

Impossível é não ver a Providência mesmo 
abrindo o cenário, onde o cristianismo vai reproduzir 
nas florestas virgens do Brasil os feitos sublimes dos 
primeiros apóstolos que iluminaram o mundo, quan
do lemos as crônicas ,  nas quais ,  não obstante a con
cisão e simpli�idade da narrativa , transparece nos epi
sódios e nos homens que o representaram o desígnio 
de Deus. Não ; não foi um encontro fortuito, por 

(26 )  Goud, História Eclesiástica, 5.0 época . Rohrbacher, 
História da Igreja . Rosely de Lourgues, Ch ristophe Colombe . 
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mais que se diga, o encontro de Pedro Alvares Cabral 
e seus companheiros com os selvagens e bárbaros da 
nova região americana : foi um encontro providencial 
da civilização cristã com milhões de criaturas huma
nas que tinham de ser, dentro em pouco, incorporadas 
pelo devotamento sublime do missionário às falan
ges da Igreja. 

Não ; não se pode chamar acaso um acontect 
mento momentoso que nos desígnios da Providência 
devia produzir tão grande resultado ( 2 7 ) . 

Foi sob os auspícios da Religião, dizem as crô·
nicas, que Cabral embarcou em Portugal, em deman .. 
da das índias, de cuja rota teve, por fôrça maior, de 
se desviar. A missa pontificai ,  celebrada por Diogo 
Ortiz ; a bandeira da ordem de Cristo que ·Cabral re
cebeu das mãos de D. Manuel ; as preces ardentes da 
população pe_Io êxito dos navegadores que saíam de 
Lisboa com 1 200 homens, sete frades franciscanos 
missionários sob as ordens de frei Henrique de Co
imbra, oito capelães e 

-
um vigário ( 28 ) , - tudc) 

mostra o sentimento profundamente católico que do
minava o empreendimento de Cabral ,  que, manifes
tamente conduzido pela Providência , quarenta dias 
depois de sua partida avistou o primeiro monte (que 
denominou Pascoal) desta , como se exprime clássico 
e apreciado cronista, porção notável ,  deliciosa e rica 
da terra : teatro prodigioso em que vão ser represen
tadas cenas prodigiosas, sucessos admiráveis, feitos 

(27 ) Charles Sainte-Foi , Vie d1t Véné1·able Joseph Anchieta. 
( 28 ) Ma toso Maia, l ics . citadas . 
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heróicos, obrados a esforços da graça e valentias do 
espírito pelos religiosos ; notável pelas circunstâncias 
especiais de seu descobrimento ; tantos mil anos ocul
ta à notícia dos humanos discursos, e que a julga
ram por inabitável , quando já era possuída e culti·· 
vada de tantas e tão várias nações ; notável pela na ·· 
tureza de seus habitadores , o incerto de sua origem, 
a barbaridade de seus costumes, a fereza de seu na
tural ; deliciosa pelo salutífero dos ares, a frescura 
das virações, o benigno do clima, o fértil do terreno. 
que a influxos de astros propícios e a vigores de na
tureza provida dá tudo o que conduz, não só para 
sustentação precisa da vida hu.mana, como para o 
seu melhor r�galo, com menos fadiga e trabalho de 
seus naturais 

-
do que o que para isso precisam as mais 

gentes ; rica pelos infinitos tesouros de ouro, prata , 
pedras preciosas e outras várias drogas de estimável 
preço e apetecido custo ; reclusa entre os dois famo
sos rios que, como duas preciosas chaves, a fecham tô
da ; uma de prata , nome que lhe pode dar êsse, que a 
demarca pela. parte Sul ,  o chamado Rio da Prata ; e 
a outra, de ouro, de que a pode formar aquêle que 
pelo Norte a cerca , celebrado Amazonas, ou Grão
-Pará, que como o imperador dos rios corre sôbre pe
dras preciosas , seixos de ouro e areias de prata : terra 
já levantada em montes empinados, já abatida em 
vales estendidos, já ornada de verdes e frondosos ar
voredos , tão �ncorrutíveis uns que presumem igualar 
a duração dos tempos , e resistir à voracidade do fogo, 
e tão frutífer9s outros que se jactam de aparecer com 
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os seus pomos a qualquer estação do ano ; já mati
zada de tão alegres e distintas flores , que, sem mais 
cuidado para o seu cultivo que o da natureza, e do 
tempo, umas só servem de divertimento ao inquieto 
do� olhos, outras também dão que sentir ao delicado 
do olfato ; já  povoada de volantes aves, umas que re
creiam a vis ta com o vário e lustroso das penas ; 
outras que satisfazem o gôsto com o saboroso e de
senfastiado das carnes ; muitas que divertem o htt
mano com o suave do canto, e algumas que imitam 
o racional com o palreiro das vozes ; tão fecundas de 
gados de tôdas as espécies que assim como sobejam 
para o gôsto e sustento, abundam para o serviço e 
servem para o lucro ; tão cheias de ouro, prata e pe
dras preciosas as suas entranhas, que não inveja os 
diamantes da Asia, o Potosi do Peru nem o Ofir de 
Salomão ; tão aromáticas as suas plantas, que podem 
emprestar excessos aos bálsamos da Arábia e aos 
aromas de todo o Orbe ; um terreno fértil, um clin1a 
salutífero, uns ares alegres, e um Novo Mundo, em 
que parece quis emendar nêle o seu Autor alguns 
avessos do tempo, e dos astros do mundo antigo, 
porque aqui fala o dia e corre igualmente com a noite , 
a viração tempera o calor, o inverno não resfria, nem 
o verão abrasa ; um novo mundo, enfim, e uma tão 
bem disposta

· -
estação para viver o homem que não 

merecia muita censura quem quisesse plantar nela o 
Paraíso terreal ou ao menos descrevê-la com as ex
celências e prerrogativas de um terreal Paraíso ( 29 ) . 

(29 )  Jaboatão, ob . cit . ,  vol . 1.0 • 
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Tal, nunca mais belamente descrita em língua 
portuguêsa , a nova região cuja descoberta , sem dú
vida,  não estava na pretensão de D. Manuel , que 

I • • • 

apenas querta prossegutr nas conqutstas e para tsso 
confiou um� grande esquadra a Pedro Alvares 
Cabral. 

A descoberta , porém, estava nos desígnios de 
Deus, senhor dos ventos e das tempestades, de cuja 
fúria se serviu para desviar o capitão e a esquadra da 
rota que seguiam, levando-os à descoberta de um no
vo país, de uma região maravilhosa, da qual se apos ... 
sam sem obstáculo dos seus naturais ,  que recebem 
pacificamente os que dentro em pouco deviam con
quistá- los , e com alegria assistem aos atos rel igiosos 
que se celebram, admirados, batendo nos peitos, mas 
ao mesmo te111po parecendo perceberem a significação 
dos sagrados mistérios. 

Muito mais cresceu nêles o respeito, diz refe
rindo-se aos gentios frei Vicente do Salvador, quan .. 
do viram a oito frades da ordem de nosso Padre 
S.  Francisco, que iam com Pedro Alvares Cabral , e por 
gratidão o padre frei Henrique que depois foi bispo 
de Ceuta, o qual disse ali Missa , e pregou aos gentios. 
Êstes , ao le,rantar da Hóstia e Cálice se ajoelharam 
e batiam nos peitos, como faziam os cristãos, deixan
do-se bem ver nisto como Cristo e Senhor Nosso, 
neste divino sacramento,  domina os gentios, que é 
o que a Igreja canta em o lnvitatório de suas Mati
nas, dizendo : Chris tum regem dominantem qui se 
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manducantibus dat spuritus pinguedinem, venite 
adoremus ( 3 0 ) . 

Mostrou-se Deus, diz Jaboatão, referindo-se 
ao mesmo fato , nesta como em tôdas as grandes obras 
da sua Providência , sempre admirável ; porque aquê
les bárbaros ajoelhavam, batiam nos peitos e faziam 
tôdas as mais ações devotas , como se t iveram clara 
notícia e conhecimento certo daqueles sagrados Mis 
térios , a que se humilhavam, e como se percebessem 
ser a palavra que mui rendidos ouviam daquela su
perior Divindade que de nada os havia criado ( 3 1 ) . 

Foi no -�eio de uma segunda missa , como já  
ficou dito, que se realizou a tomada de posse da nova 
região, erguendo-se pela primeira vez na terra bra 
sileira a Cruz de Salvação. 

Tão fà�ilmente os gentios a adoraram, tanta 
facilidade mostraram em aceitar a fé católica , que 
logo os frades quiseram ficar-se ali para os educar 
e batizar. 

Tão ardente e apostólico desejo dos Francisca
nos não foi satisfeito. A índia a traía irresistivelmente 
a Pedro Alvares Cabral ,  que para ali  seguiu com os 
relig iosos , deixando no Brasil uma cruz levanta
da ( 3 2 ) . 

Que famoso episódio histórico ! Os descobrido
res do solo retiraram-se inconscientes do tesouro des
coberto ; mas, no centro das florestas virgens, sôbrtl 

(30 ) Frei Vicente do Salvador, oh . cit . cap . 1 .0 •  
( 3 1)  Jaboatão, oh . c it . ,  vol. 1 .0 • 
( 32 ) Frei Vicente do Salvador, oh . cit . 
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um monte que domina os mares, fica plantada a ár
vore da Redenção, a cuja sombra vão brotar os ger
mes de uma nova e grandiosa cristandade. 

Sem dúvida , Cabral  e os seus companheiros não 
podiam imaginar êste futuro da conquista que aca
bavam de realizar. 

Êles , diz 
-
Varnhagen, com pensamento na pá

tria , sôbre a superfície das águas estendiam saudosos 
os olhos e mal podiam imaginar a importância e 
grandeza da terra compreendida dentro da demarca
ção ajustada em Tordesilhas e cuja existência iam 
revelar ao mundo civilizado. 

Menos por certo imaginariam que nessa terra , 
dentro de algumas gerações , se havia de organizar 
uma nação mais rica e mais considerável do que a 
mãe pátria ( 3 3 )  • 

De fato, tampouco o imaginavam que durante 
meio século os Portuguêses não l igariam maior im
portância ao descobrimento do Brasil. É certo que 
a metrópole não descurou de todo a colonização da 
nova região, cujas terras foram logo divididas em 
capitanias ; mas a idéia de uma colônia grande e po 
derosa não preocupou os espíritos senão mais tarde. 
A unidade polí tica não sairá senão da unidade reli-· 
giosa. Por enquanto a árvore donde deve brotar uma 
nova nação fica , por assim dizer,  inculta. Aquêlc 
que a Providência destina ao seu cultivo não é o co -

(33 ) ·  Pôrto Seguro, ob . ci t . ,  tomo I ,  seç . 5.a , 
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lono, o capitão ou mesmo o governador central ; é o 
. . , . 

mtsstonarto. 
Enquanto, porém, êste não aparecer, o solo não 

ficará sem os sinais de seu verdadeiro possuidor, -
o Deus que deve ser adorado por inumeráveis mi
lhões de adoradores nas formosas plagas do Brasil ,  
onde a Cruz é o símbolo gravado como um sinête 
pelo criador numa das suas mais belas obras. É isso 
que se chama a posse divina, da qual repito o que 
em outro lugar, falando a um grande e ilustre audi
tório, eu próprio disse : "Propõe-se ao povo brasi
leiro o Positivismo para substituir a Religião de 
Jesus Cristo. Protesto. Protesto , não só corno pa
dre, mas também como brasileiro. 

Padre . eu poderia invocar a divindade da religião 
católica , expor os fundamentos inabaláveis de seu dog
ma, as maravilhas incomparáveis de sua Moral .  Po-, 
deria descrever os prodígios inauditos de seu aposto
lado, a magnífica perpetuidade e os triunfos assom
brosos de sua Igreja .  Poderia , neste instante, fazer 
desfilar diante de vós dezenove séculos , e obrigar cada 
um dêles a saudar a Jesus Cristo nas letras, nas artes , 
nas ciências, nas indústrias , na política, na liberdade 
e no progresso. 

Padre, poderia fazer tudo isso. Brasileiro, pre
firo agora apelar para as tradições mais gloriosas de 
nossa pá tria. Eu apelo. pois . e digo : há em todos os 
povos civilizados , ao lado do Direito Civil , que re
conhece e garante os direitos e privilégios do homem, 
o Direito Histórico, que reconhece e garante os di-
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reitos e privilégios de Deus . Há em todos os povos 
civilizados, ao lado daquilo que o jurisconsulto cha
ma posse jurídica uma coisa que o filósofo chama 
posse divina. Pois bem ; quando navegadores ousa
dos aportaram às nossas plagas e diante do mundo en
cantado desdobraram esta larga página de maravi
lhas que se chama o Brasil , a primeira coisa que fi
zeram foi plantar nas plagas brasileiras o símbolo da 
civilização moderna,  a Cruz de Jesus Cristo. A Cr11z 
de Jesus Cristo foi o sinal da posse divina das terras 
do Brasil. 

Foi à sombra da Cruz que se formaram os nos
sos costumes, se promulgou o nosso direito, se le
gislaram os nossos códigos, se formou a lnossa nacio
nalidade. Venha : venha o Positivismo ; compareça pe
rante o tribunal da História ; exiba seus títulos, suas 
pretensões . Seus títulos são falsos ; suas pretensões im
pertinentes e exorbitantes. Debalde êle tenta esbulhar 
a Cruz de sua posse divina ; debalde para isso ex
plora a nossa política , que não tem feito senão com
plicar. Debalde, porque o povo o repele ; e o juízo 
imparcial da História lavra-lhe a sentença, dizendo : 
no Brasil os usos , os costumes, as tradições , o sen
timento nacional, as famílias, os lares, os templos, 
as próprias pedras, em cujo cimo se elevam os cru
zeiros- tudo diz, tudo exclama, tudo brada : o Bra
sil pertence a Jesus Cristo ( 34 ) . "  

(34) Padre Júlio Maria, Conferêncilt da, Assunção, 1.• série, 
11 conf . 
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A posse .. divina dá ao descobrimento do Brasil 
um duplo aspecto : o do descobrimento material ou 
político, que pertence a Cabral, e o do descobrimento 
espiritual ou católico, que pertence aos primeiros re
ligiosos que aportaram às plagas brasileiras. 

Esta glória é nobremente e com todo o direito 
assinalada pelos historiadores da Ordem de S .  Fran
cisco. Vicente do Salvador e Jaboatão ; e eis por que 
não posso chegar ao último dos três grandes episó
dios com que nesta Memória caracterizo o período co
lonial, sem príineiro contemplar essas belas e nobres 
figuras que na espiritual conquista das terras brasi
leiras precederam os discípulos de Santo Inácio. 

Quis Deus que a êles pertencessem as primícias 
do Cristianismo no Brasil ; que aos Franciscanos cou
besse não só a glória da primeira missa e a da posse 
divina, como também a da evangelização e a do pri
meiro sangue derramado em prol da Fé no solo bra
síleiro. 

êles foram, dentre os religiosos, os primeiros 
na descoberta ; os primeiros no cultivarem o solo, du
rante meio século ; os primeiros que, da maneira que 
lhes foi possível , dirigiram aos selvícolas a palavra 
de Deus ; os primeiros que administraram os sacra
mentos. O primeiro templo erguido em todo o Bra· 
sil foi o que dois franciscanos , vindos para o país , edi
ficaram naquele mesmo lugar de Pôrto Seguro, onde , 
três anos antes, tinham aportado frei Henrique de 
Coimbra e os seus companheiros : templo que êles pu 
seram sob a invocação do Seráfico Patriarca S. Fran-
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cisco, e em cujo presbitério permaneceram, prestando 
preciosos serviços de caridade aos gentios. Os dois pri 
meiros mártires do Brasil foram êsses mesmos Fran
ciscanos , trucidados por bárbaros selvícolas que ,  ar
mados de frechas, arcos e paus de jucá ,  penetraram c 
os surpreenderam no templo. Estas as glórias -do Fran
ciscano. Agora , a nova região, a região maravilhosa , 
onde os prodígios da Fé vão vencer e como que hu-· 
milhar os prodígios da mais bela natureza, está des 
coberta . O novo mundo conquistado está já  santift· · 
cado pelo sacrifício do Calvário. O solo que vai ser tea 
tro de inumeráveis combates da Igreja já  está regado 
pelo sangue do martírio. O teatro, enfim, está pre
parado, está pronto : o seu ator predestinado pode 
aparecer ; e êle aparecerá : é o Jesuíta. 

Não é aqui o lugar próprio, e mesmo para es
píritos ainda de limitada cultura ,  não é mais tempo 
de fazer o panegírico da Companhia de Jesus, o papel 
providencial do Jesuíta na História , que no- lo mos
tra tentando, num arrôjo de gênio, qual nunca se viu 
igual, suster com as suas mãos a torrente da anarquia 
que se precipitou sôbre o mundo ; entrevendo por en
tre as névoas de um sonho magnífico a fraternidade 
social ,  a paz do gênero humano, a fel icidade univer
sal , que êle tentou apressar ;  que êle apressaria , se· o 
filosofismo maldoso, a ciência vaidosa e a polític:1 
ciumenta não lhe embargassem as aspirações gigan
tescas. Guizot reconheceu a grandeza do Jesuíta , e 
era um protestante ! Henri Martin confessou a beleza 
universal da Companhia de Jesus, e era um livre-pen-
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sador ! Deixando de lado, porém, o intu ito geral dfl 
Companhia de Jesus, que não era senão o extermínio 
do espírito pagão, ressuscitado na chamada Renas-· 
cença pela renovação religiosa da humanidade ; dei-· 
xando de lado essa múltipla e engenhosa combina · 
ção, de que não .é possível , nesta Memória, dar nem 
sequer os delineamentos - limito-me, como é mis
ter, à ação do Jesuíta no período colonial do Brasil ,  
onde a sua rriissão pode ser considerada sob tríplice 
ponto de vista : a obra humanitária, a obra política , 
a obra católica . A obra humanitária foi a defesa do 
indígena ; a obra política , a tentativa de formar um 
povo aboríge

-
ne ; a obra católica , a catequese. 

Quanto à obra humanitária nenhum historia 
dor nega for�almente que os missionários da Com
panhia de Jesus foram o amparo dos indígenas con
tra a crueldade dos governantes e a ambição desmar 
cada dos colonos. Ê certo que ·Oliveira Martins e 
dois ilustres compatriotas nossos ( 3 5 ) , repetindo 
idéias de outros escritores , deprimem, se é que não 
contestam, essa proteção dos Jesuítas aos pobres sel 
vícolas . Pretendem êles que Nóbrega e Anchieta e 
seus companheiros não protegeram tanto os gentios 
que não chegassem a empregar contra êles o chicote 
de ferro do doma.dor ; que não pouca� vêzes se alia
ram aos colonos nas suas medidas de rigor contra os 
gentios ; que a êstes não era de maior proveito a pro-

( 35 ) Oliveira Martins, oh . cit . Silvio Romero, História da 
Literatura Brasilei?·a, cap . 9. Martins Júnior, História do Direito 
Nacional, cap. 4.0 • 
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teção dos Jesuítas , porque, afinal de contas , uma vez 
catequizados e aldeados, sua escravidão não fazia se
não variar, monopolizando os Jesuítas em proveito 
próprio o trabalho dos indígenas ; que a ambição, mais 
do que o sentimento da humanidade, animava, quan
to à defesa dó índio, os padres da ·Companhia , cujo 
sonho era a formação de um império jesuítico ! 

Esta, a �uma das afirmativas com que ao mts
rno tempo se negam aos Jesuítas certos serviços e se 
lhes faz a acusação de uma ambição colossal . Não 
obstante, a verdade histórica é outra e bem diferen
te . Não se pode ler a história do Brasil , no seu perío
do colonial ,  sem verificar que o primeiro e o mais es
forçado e difícil trabalho dos jesuítas foi just-amente 
a defesa , a prot�ção aos gentios. Grande e bem arris
cada foi a sua luta no sentido de acomodar os gen
tios com os Portuguêses, sendo que, para chamar 
aquêles à confiança, já perdida, lhes era mister com
bater os vícios e os crimes de pessoas acostumadas ao 
mando e à opressão. 

Pereira da Silva o reconhece, quando alude a 
tôdas as tentativas monstruosas dos colonos, cujo de
sejo era reduzir à escravidão todos os índios que en
contravam e apanhavam, entretendo assim o ódio dt! 
raça e conservando a guerra ceifadora e mortí
fera ( 3 6 ) .  As crônicas atestam que os colonos, para 
atraírem os selvagens, se fingiam de padres da Com-
panhia ; e que, vestidos de hábitos sacerdotais , mui 

(36) Pereira da Silva, ob . cit . , tomo I, Introdução , 
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fàcilmente conseguiam levá- los para seus engenhos 
e fazendas. Ora, isto prova a afeição dos selvagens 
pelos Jesuítas , e quão leve e doce, não opressiva e 
tirânica, como alguns dizem, era para êles a sujeição 
aos padres. O que ·Oliveira Martins , repetido por 
Martins Júnior, diz que foi nas mãos do jesuíta con
tra o gent io um chicote de ferro do domador, Varn
hagen ( 3 7 )  diz que foi como que uma lira de Or
feu , encantando, humanizando e atraindo à civili
zação milhões de sêres que viviam corno feras. Co
mo razoàvelmente pretender que a sujeição do gen
tio ao jesuíta , depois de libertado do colono, não 
fôsse senão outra escravidão ? 

Urna vez que com seus disfarces os Portuguêses 
conseguiam levar os gentids. para seus engenhos e 
fazendas, aí os repartiam entre si, e os obrigavam a 
trabalhar desde a manhã até a noite com tal desuma
nidade que ,  não só eram carregados como homens. 
mas sobrecarregados como azêmolas , quase todos 
nus, ou cingidos com uns trapos e com uma espiga 
de milho para ração de cada dia ( 3 s ) ! 

Os jesuítas, dizem alguns, libertando os índios 
da escravidão dos colonos, não deixaram, entretanto 
de sujeitá - los a uma outra exploração. Mas que ex
ploração foi e"ssa ? 

Nunca o jesuíta teve em mente substituir pelo 
seu o domínio do colono. 

(37 ) Pôrto Seguro, ob . cit . 
( 38 ) Conferência do Padre Américo de Novais, em S .  Paulo, 

no Tricentenário de Anchieta ; citações do Padre Vieira . 
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O que êle queria era a salvação das almas, im
possível na escravidão a que o português sujeitava o 
selvagem. Atrair êste, chamá-lo ao · seu serviço, era o 
melhor meio preparatório da conversão. Nem se pode 
chamar opressiva uma evangelização na qual, a não 
ser in extremis, só se batizavam os adultos depois de 
bem provados, e com certeza moral de que não ha
viam de voltar aos seus costumes gentílicos ( 3 9 ) . 

Nunca , como bem recentemente demonstrou em 
sua importante conferência já  citada , no Tricentenário 
de Anchieta, o padre América Novais, nunca os �n
- dios foram escravos dos padres. 

O que sucedia era que alguns dêles, ficando no 
gôzo da liberdade , eram por disposições régias de-· 
putados ao serviço das missões , serviço que redun
dava em benefício das aldeias, de que faziam parte os 
mesmos índi9s. Se . às vêzes ,  os padres compravam 
índios escravizados com justo título, como se dizia 
então, .os compravam somente para libertá-los da ti
rania dos brancos , de quem �xigiarn no ato da com
pra um documento, em virtude do qual já  não pu
dessem dispor daqueles infelizes - documento equi
valente à carta de alforria , porque o serviço dos ín
dios escravizados era tão suave como o dos índios 
livres . Tudo 

-Ísto é bem demonstrado na conferênc ia 
citada .  onde, não só a grande voz do padre Antônio 
Vieira , que o conferencista fêz ecoar, mas o insucesso 
de Pombal em medidas que tomara , nos fazem ver o 

( 39 ) Américo de Novais, conf . cit .  



O CATOLICISMO NO BRASIL 69 

que valem as tais acusações da escravidão dos índios 
pelos padres da Companhia .  O que na História do 
Brasil é certo, bem certo, e dos escritores que citamos , 
adversos ao Jesuíta , um dêles , o Sr. Martins Júnior 
explicitamente o reconhece ( 40 ) ,  é que o colonato , 
quer na sua primeira fase - o  sistema das capitanias 
hereditárias ou o neofeudalismo brasileiro, quer na 
sua segunda - a dos governadores-gerais,  não foi 
senão o regime dos mais monstruosos privilégios do 
português contra o gentio ; é que em tal regime a m3-
téria-prima da colonização era o colono português , 
o criminoso homiziado, o africano cativo e o índio 
escravizado. O que na h istória do Brasil é certo , bem 
certo, ·é que, ainda mesmo depois das leis que reagi
ram contra a escravidão do gentio, êste continuou a 
sofrer a opressão do colono português. O que é certo 
é que, apesar de decisões reiteradas dos reis de Portu -· 
gal e dos sumos pontífices, declarando a liberdade 
dos índios , a crueldade, a ambição e a ganância , mais 
de uma vez conseguiram com reclamações e provisões 
restabelecer o antigo cativeiro, que não pôde ser dE 
finitivamente vencido pela magnífica eloqüência de 
Antônio Vieira , somente o sendo após interrompidas 
e repetidas renovaçõ-es . por urna intervenção última 
e decisiva da Santa Sé. Se a obra humanitária do Je
suíta no Brasif

-
foi , como acabo de mostrar t  a defesa 

do selvagem, a sua obra política foi a tentativa de 
formar um povo aborígene. Um dos espíritos cultc.)S 

(40 ) Martins Júnior, ob . cit . 
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desta geração brasileira , eivado infelizmente de pre
conceitos que de sua parte são inexpl icáveis contra o 
catolicismo, diz, tratando das raças que constituíram 
o povo brasileiro : "o regime teocrático, aj udado pe
los jesuítas, amordaçava a nação que na América viu 
nos índios mais hereges que deviam ser extirpados 
do que braços que podiam ser aproveitados. A con-· 
sideração de se ter o jesuíta aliado ao índio contra 
o português e o negro, não tem valor contra os fatos 
mais gerais .  O português na América procedia de 
acôrdo com as suas idéias , com a sua intuição do 
mundo e da humanidade ; e um tal modo de pensar 
era em grande parte de formação fanática e jesuítica . " 

" Se os padres da Companhia , contradizendo-se , 
deixavam escrayizar o negro e protegiam o índio ,  não 
é que a escravidão dêstes lhes causasse horror ; é que 
em sua cobiça e seus cálculos êles sonharam um império 
exclusivamente formado sôbre o indígena . O incons
ciente da hist

.oria venceu-os ; na luta pela existência 
o português suplantou o caboclo e o jesuíta . O· negro 
serviu- lhe de arma de apoio ; tal o seu grande título 
histórico em o Novo Mundo ( 4 1 ) . "  

Inexata , cada uma destas afirmativas do Sr. 
Sílvio Romero. 

Quaisquer que fôssem os êrros , excessos, ambi
ções , crueldade dos colonos portuguêses contra os 
gentios, fatos que nesta Memória não são negados, 
mas, pelo contrário, bem profligados ; é certo que 

(41 ) Sílvio Romero, ob . cit . ,  cap . 6.o .  
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nunca o govêrno da metrópole teve por intuito a e,�
tirpação do índio. Se muitas vêzes deixou de proce
der com acêrto e energia , relativamente à escravização 
do índio, ·que tolerou e que chegou a autorizar, nas 
ordens aos donatários e governadores sempre decla
rava que - o principal fim por que se mandara po
voar o Brasil era a redução dos gentios à Fé Católica , 
cumprindo que êles fôssem bem tratados e que, no 
caso de se lhes fq.zer dano e moléstia, se lhes desse tôda 
a reparação, castigando-se os delinqüêntes. 

Dir-se-á que tais declarações não passavam de 
palavras vãs com que a metrópole queria coonestar a 
extirpação do índio ; mas o que é certo é que com os 
primeiros governadores-gerais vieram para o Brasi l 
os Jesuítas , e o primeiro trabalho dêstes , com aquies
cência e auxílio <ios governadores , foi, sem descuido 
da direção espiritual dos colonos , iniciar os trabalhos 
da catequese e civilização dos indígenas . 

Se os padres da Companhia contradiziam-se , 
protegendo o índio, mas deixando escravizar o negro, 
é que a escravidão africana era tida como legítima ; é 
que os padres se ocupavam das almas dos infelizes es
cravos, mas não podiam, antecipando-se a qualquer 
deliberação da Igreja ,  contestar o direito dos senhores 
a êsses, na frase do padre Vieira - cativeiros justos, 
os quais só permitiam as leis, e que tais se supõem os 
que no Brasil se compram e vendem, não dos naturais, 
senão dos trazidos de outras partes ( 4 2 ) . 

(42 ) Américo de Novais, conf . cit . 
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Finalmente , não era um império exclusivamente 
seu fundado sôbre o indígena, o que os jesuítas dese 
javam formar ;  o que êles tentavam foi formar das tri .. 
bos selvagens que habitaram o país, na época de seu 
descobrimento,  um grande povo cristão, uma nação 
forte e laboriosa. 

O que os Jesuítas não tinham conseguido à bei 4 
ra-mar, onde o mau exemplo, a imoralidade dos co
lonos, o contato com os criminosos, os aventureiros . 
os forasteiros, tornavam impossível a obra da evan
gelização do selvagem, foram tentar no planalto. 

Os Jesu itas, cujo empenho no litoral era extin · 

guir a escravidão dos índios , aos quais ,  não sem gran 
de esfôrço, restituíram a l iberdade, não exercitavam ai  
a sua missão humanitária sem incorrer em ódios ter · ·  
r íveis, sem expor-se a constantes perigos , e sem levan
tar contra a Companhia a guerra de tantos interêsses 
ofendidos. Compreenderam então a dificuldade a í  da 
catequese , que se lhes afigurou menos difícil e mai� 
profícua , além, 110 sertão, onde, como diz em sua Crô
nica Simão de Vasconcelos, - Nóbrega queria fun 
dar um povo principiado em sinceridade, verdadeira 
religião e amor de Cristo . 

. S .  Paulo, a formosa Piratininga , foi o campo es 
colhido para a nova experiência do que chamamos a 
tentativa polí tica do jesuíta , isto é, a formação de um 
povo brasileiro. Que o sítio não podia ser melhor es
colhido, dizem os homens competentes. S .  Paulo tor·· 
nou-se, como bem lembrou um nosso ilus tre compa 
triota ,  o centro donde se irradiou a descoberta e a co-
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Ionização do Brasil , podendo-se dizer que o Brasil 
foi feito pelos Paulistas , sem os quais a língua portu .. 
guêsa seria falada apenas numa estreita faixa de ter
ritório para leio do Atlântico ( 43 ) . 

O grande ideal dos Jesuítas, tentando formar dos 
aborígenes um povo cristão, só não se realizou pelos 
obstáculos opostos à catequese que êles tiveram de 
abandonar, cedendo à fôrça de circunstâncias, mas 
ainda assim â tentativa não foi sem fruto, não ficou 
sem grandes resultados. 

O selvagem já começava pela catequese e cul 
tura a elevar-se ao nível do homem civilizado. ín
dio e europeu já começavam a identificar-se. Já por
tuguêses pobres começavam a casar-se com as natu
rais da terra , segundo atesta Nóbrega em suas car
tas ; e ,  como b .. em pondera o padre Novais , com o tem
po, reconhecida à luz evangélica a igualdade das duas 
raças, dar-se- ia o cruzamento. Era assim que o sertã(, 
levaria vantagem ao litoral ,  porque aí  se deviatt?- pre
parar os elementos de nossa nacionalidade , fazendo
-se do selvagem não só um cristão, mas também um 
homem livré digno de ter uma pátria ( 44 ) . 

Como quer que seja ,  é a êsse ideal dos Jesuítas, 
mesmo não realizado, que devemos não se terem re
tardado por um ou dois séculos o povoamento e a ci· 
vilização do Brasil ; porque, como bem disse o Sr. 

( 43 ) Dr . Eduardo Prado, Conferência em S .  Paulo, no Tri
centenário de Anchieta, sôbre O Catolicistno, a Companhia de J e
sus e a Colonização do Novo Mundo . 

(44 )  Américo de Novais, conf . cit . 
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Eduardo Prado, se os Jesuítas não tivessem tornado 
os índios sedentários e mansos, o cruzamento da qua
se totalidade da população brasileira não se teria da · 

do ; os portuguêses ou teriam destruído todos os ín ... 
dios, ou êstes teriam destruído todos os primeiros es
tabelecimentos portuguêses ( 45 ) .  

Não compreendemos como um homem da es · 

fera do Sr. Sílvio Romero julgue grande título his 
tórico do português ter suplantado o jesuíta , que foi 
o nosso evangelizador, e o caboclo, que, como ainda 
há pouco diziam Eduardo Prado e ·Couto de Maga
lhães, é o verdadeiro. brasileiro. O mesmo historia
dor de nossa l iteratura, que exprobra o regime teo .. 
crático e aos Jesuítas terem visto nos índios mais tJS 
hereges que deviam ser extirpados do que braços que 
podiam ser aproveitados, regozija-se de que dos 
três fatôres que concorreram para a formação do povo 
brasileiro - o selvagem, o português, o negro, o pri
meiro quase qu.e desaparecesse, estando os milhões de 
índios do Brasil reduzidos hoje a alguns rnilhar�s 
nos remotíssimos sertões ! ·Os partidários da exter· 
minação do índio não foram, pois, os Jesuítas ; são 
de nossos historiadores aquêles que, como Varnha
gen, Pereira da Silva e Sílvio Rornero, mais ou me
nos, na sua �impatia pelo povo conquistador,  anis 
tiam tôdas as violências contra as tribos selvagens. 

Estas estão reduzidas a milhares em remotos 
sertões. É certo ; mas por quê ? 

( 45 ) Eduardo Prado, conf. cit . 
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Sumiu-se grande cópia dos indígenas , nos de-· 
sertos interiores , diz Pereira da Silva , porque prefe·· 
riram a liberdade e independência nas florestas a uma 
liga com os Poituguêses . Trucidavam-se outros nas 
lutas civis, nas guerras e emboscadas contra os inva
sores , e no cat iveiro a que eram assaltados muitas vê ·· 
zes ( 46 ) • É preciso·, porém, ler as histórias e as crô-
nicas do tempo para bem avaliar a crueldade dos co
lonos , e como esta não deixou aos Jesuítas a poss i 
bilidade dos resultados que uma catequese completa 
teria produzido, dando ao Brasil não uma nação teo-
crá tica , como diz Sílvio Romero, mas uma enorme 
população laboriosa e cristã .  

Tratando em sua História do Brasil das minas 
de meta is e pedras preciosas , exprobrando aos Por-· 
tuguêses sua negligência em não se aproveitarem das 
terras descobertas, diz frei Vicente do Salvador : 
"quando êles vão ao sertão é a buscar índios forros . 
trazendo-os a fôrça e com enganos ,  para se servirem 
dêles , e os venderem com muito encargo de suas cons ·
ciências, e -é tanta a fome que disto levam, que,  ainda 
que de caminho achem mostras ou provas de minas . 
não se cavam nem ainda as vêem, ou demarcam ( 4 7 )  . ' '  
Eis bem manifesta a grande ambição do Colono : a es 
cravidão do índio. A ambição foi ao ponto de inuti
l izar no sertão, para onde o Jesuíta tinha levado a c:.1 
tequese , grandes resultados já conquistados . 

( 46 ) Pereira da S i lva , oh . c i t . ,  tomo I .  
( 47 ) Frei Vicente do Salvador, ob . cit . , cap . 5 .o . 
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É de um historiador que fêz parte da ca tequese , 
Montoya, cuja preciosa obra devemos à solicitude de 
dois ilustres brasileiros , Batista Caetano, que a tradu 
ziu da versão guarani, e Ramiz Galvão, que a fêz tra ·· 
duzir e publicar, que tirei a seguinte notícia dos hor
rores que os colonos, destruindo os povos todos até 
então fundados, praticaram em S. Paulo : " A  vida dê
les é só matar a gente, e ,  se alguém procura livrar-se 
de ser seu escravo, debalde é maltratado como animJl .  
Dois ou três anos inteiros e às vêzes até 1 2  anos se
guidos, êles têm passado andando à cata de gente, como 
se fôsse animal .  Aquêles homens, mais ferozes do 
que os pagãos, invadiram as nossas povoações, ven�• 
dendo, matando as gentes, até profanando a santa 
casa de Deus. Nós , os três padres , em ouvindo istc , 
lá fomos ao lugar onde tinham êles amontoado a gen
te que tinham agarrado. Nós pedimos a êles a gent\! 
que nos tinham êles arrebatado, da qual alguns esta · 
vam com as cadeias ( cordas de ferro ) com que os ti- · 
nham amarrado. Nem bem ouviram o nosso pedido 
aquêles desalmados ; como loucos, gritaram imediata
mente, para o nosso lado : pegai ,  matai os malditos ! 
dizendo e em seguida dispararam as suas espingardas : 
feriram oito ou nove pessoas das que vinham conos
co, e um morreu imediatamente ( 4 8 ) ' '  A narração, 
que, por demasiadamente longa , não pode ser aqui 
transcrita inteiramente, prossegue mostrando que n1 

( 48 ) Manuscrito Guarani da  Biblioteca N acionai do Rio de 
Janeiro, sôbre a primitiva catequese dos fndios das Missões . Anais 
de 1878-79 . 
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própria casa de Deus iam procurar e matar a gente que 
T.rivia com os padres, que arrastavam e levavam con
sigo mu itos pagãos já doutrinados, que não só agar
rava m os índios , mas a inda queimavam-lhes os ran
chos ; que não só agarravam os gentios, tratando-os 
como escravos , também agarravam os padres, meten
do-os n a  cadeia , sem respeito algum ao seu estado sa
cerdotal :  q uc os malvados cristãos, em S. Paulo mo
radores , desde 1628 até 1639, sem interrupção, fi
zeram todo o mal possível à gente dos padres , sendo 
por isso que os gentios, j á  domesticados, se safavam 
para o mato, ficando pouca gente nas povoações , c 
restando das treze aldeias que os missionários tinham 
fundado apenas duas, pois que onze foram reduzidas 
a tapera ( aldeia abandonada ) pelos moradores de S .  
Paulo, que mataram os que moravam nelas e os 
levaram consigo como escravos ; que os padres 
andavam léguas e léguas, fazendo longas ca
minhadas , para socorrerem espiritualmente , bati
zando-os ,  ou confessando-os, os que caíam doentes, 
sendo muitos os que morriam sem se fazerem cristãos , 
ou, sendo já batizados, sem se confessarem ; não po
dendo haver enterramento de defuntos porque eram . , ' muttos . 

Foram todos êstes horrores , de que dão notíci .. t 
as crônicas , entre as quais as de Montoya ,  o que per-· 
turbou a grande obra do jesuíta no planalto onde, com 
o tempo necessário ao grande empreendimento, êlt! 
conseguiria a formação, tão desejada, de um imenso 



78 PADRE JÚLIO MARIA 

povo brasileiro,  cujo ingresso na civilização· pela Cl 
tequese teria sido, sem dúvida,  melhor colonização 
para o Brasil do que foi essa ,  na frase de Montoya , 
gente de tôdas as qualidades vindas de Espanha, de 
Itália, de Portugal e de outras terras, que só se ocupa 
e cuida de fazer coisas ruins ( 49 ) • 

Os acontecimentos não o permitiram, e ,  pelo 
contrário, produzira-m o abandono dos gentios e su..1 
volta à vida selvagem. 

"Êsse abandono e essa volta ,  depois do desa ·
parecimento dos Jesuítas ,

-
disse o Dr. Teodoro Sam

paio ,  ·é a melhor prova de quanto valiam aquêles pa
dres , como civilizadores dos índios. Quando, em 
1 8 8 6 ,  descL explorando as águas do Paranapanema� 
até onde outrora se estenderam as missões de Guaíra , 
tocou-me a alma , naquele deserto imenso, o bosque 
marginal das bravas e incultas laranjeiras . De seus 
pomos de o�ro, abundantes, belos, pendidos sôbre 
as nossas cabeças , não reçumava, entretanto ,  senão 
fel . O índio ,  abandonado, ou perseguido, ficou como 
essas laranjeiras esplêndidas na sua grandeza selvagem, 
mas cujos frutos a corrente dispersou e corrompeu . 
Azedume e fel ,  desconfiança e ódio, - eis o que resta 
hoje na alma do índio, contra essa civilização cujo 
alvorecer apenas entrevira , e que tão cedo lhe arreba 
taram ( 5 o )  . " 

( 49 ) Manuscrito Guarani cit. 
(50)  Dr . Teodoro Sampaio, S .  Paulo no Tempo de Anchieta 

- conferências feitas em 1897, no Tricentenário . 
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Não fôsse perturbada a conquista do planalto, 
transformado já  em centro de nossa civilização ; não 
fôsse interrompido o êxodo ·dos selvagens que dos ser-
tões afluíam a Piratininga , atraídos pelos religiosos ; 
não produzissem novas contendas com os portuguêses 
o extermínio de tantas aldeias ; não fôssem os pa
dres expulsos , arruinadas as povoações e de novo os 
índios afugentados para os sertões, - a obra polí
tica do jesuíta teria sido completa : êle teria das tri
bos aborígenes formado um povo ! 

Mas nem a elevação da obra humanitária , que 
êle realizou na defesa do gentio ; nem a profundeza 
da obra política e econômica que êle empreendeu, ten
tando nacionalizar as tribos, formar um povo aborí
gene ; nem mesmo as duas obras reunidas poden1 
igualar a grandeza da obra católica que êle realizou 
no Brasil : a catequese. Esta foi a grande epopéia do 
Cristianismo na América ; esta , a missão especial c 
sublime do jesuíta nas florestas virgens do Brasil , 
onde 

Reina fundo silêncio. Passo e passo 
O homem do Evangelho se encaminha 
Para o meio das gentes reunidas; 
Qual o astro que as veigas ilumina 
E faz abrir a flor, saltar o inseto, 
Romper-se a bela e nítida crisálida, 
Cantar o passarinho, e a leve corça 
Pular pelas campinas orvalhadas, 
Assim rebenta a vida e o movimento. 
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A medida que o mestre se aproxima 
Sôbre grande fogueira chama brilha, 
Robustas mãos arrastam duros cepos, 
Outras mais frágeis pelo - chão estendem 
Lisas, moles esteiras, ramas frescas ; 
Ajoelham por fim, e o missionário 
Para a imagem de Cristo se voltando 
Repete as santas orações da noite ,  
Da noite as orações já terminadas, 
As gentes abençoa, e então começa 
Da Redenção a história sacrossanta ( 5 1 ) .  

Sim ; foi a história da redenção a que o jesuíta 
escreveu nas páginas do livro americano com as lá -
grimas da caridade e o sangue do martírio. É fác i l , 
hoje, quatro séculos depois da descoberta do Bras iL  
no meio de todos os recursos da  ciência e de todos os 
instrumentos da civilização moderna; escrever teorias 
e fórmulas , sistemas de catequese e colonização, de · 
primindo o que o jesuíta fêz, ou lembrando o que êic 
deixou de fazer. Importa , diz um de nossos cronistJs 
brasileiros , não louvar só as excelências do sistema d\? 

• 

catequese e de aldeamento dos Jesuítas, escurecendo o 
que há nêles de pernicioso e incompleto ( 5 2 ) . Mas, 
quais foram os defeitos, as falhas e, mais do que tudc> , 

(51 ) Fagundes V areia, Anchieta ou o Evangelho nas Selvas, 
poema, canto t .o .  

(52 )  Dr. Antônio Henrique Leal, Apontamentos para a His
tória dos Jesuítas, Extraído dos Cronistas da Companhia, de Jesus, 
Revista do In stituto Histórico, tomo XXXIV, de 1871 , e tomo 
XXXVI, de 1873 . 
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os males do sistema ? O cronista citado não o diz. Li· ·  
mita-se a extrair dos cronistas da Companhia os 
Apontamentos com que prova todos os grandes ser
viços do jesuíta. Diz que é mister reconsiderar que êles 
obraram no Brasil , que é conveniente refletir critica
mente a sua história , de que êles são os próprios es
critores e, por conseqüência, não isenta de grande soma 
de parcialidade e inverossimilhança. 

Pois bem ; com as pedidas precauções , leiam-s� 
os Apontamentos. 

O autor que não possu i  outras fontes históricas 
do período colonial que as que nós todos possuímos, 
lança mão dos cronistas conhecidos ; declara êle pró ... 
prio que seus Apontamentos são extraídos dos cro
nistas da Companhia de Jesus ; resume e reproduz, 
entre outras , as crônicas de Simão de Vasconcelos , 
Baltazar Teles e José 9e Morais. Reproduzindo-as, 
afirma o que não podia deixar de fazer, os serviços 
dos missionários na defesa , catequese, conversão, 
evangelização do gentio. Desde que se malograra o 
sistema de colonização adotado pela metrópole ; que 
as capitanias se tinham mostrado incapazes de resis
tir aos indígenas e estavam expostas às tentativas de 
aventureiros estranhos que a í  tentassem se estabelc-· 
cer ; desde que os colonos imgortados de Portugal para 
o Brasil eram de tal qualidade que ( 5 3 )  suas relações 
com os selvagens só produziram males, tornando-os 
todos piores �o que dantes ; desde que os antropófa -

(53)  Southey, História do Brasil, vol . 1.0 • 
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gos adquiriam novos meios de destruição, e os euro
peus novas práticas bárbaras, uns perdendo o pavor 
aos banquetes sanguinolentos, outros o respeito e ve
neração de uma raça grosseira ; desde que , de um lado 
os colonos, com seu egoísmo e ambição, não tinham 
feito senão espantar os índios , enchendo-os de descon
fiança e ódio ,  e ,  de outro lado, os índios por tôda a 
parte se rebelavam, reduzindo a ruínas a maior par 
te das capitanias, era conveniente, concorda o citado 
cronista brasileiro, que a metrópole empregasse o u
tros meios na domesticação dos selvagens. Para êstc 
fim, apareceram a propósito os Jesuítas, que chega
ram ao Brasil em 1 5 49 ; e ,  conquanto poucos, igno
rantes da língua , que começaram a aprender, se en
tregaram ao trabalho da conversão, cujas dificulda 
des eram grandes, doutrinando os gentios. Êstes, des
de logo cobrando aos padres grande respeito e amor, 
vinham buscá- los , como se de muitos anos os conhe · 
cessem. Tudo isto e mais outras coisas reconhece o 
nosso compatriota no seu resumo das crônicas ( 5 4 ) . 
Formula , entretanto, como juízo seu ,  que a si pró
prio parece muito insuspeito e despreocupado de 
qualquer preconceito contra o Catolicismo, a opi 
n ião de que, se os Jesuítas, na oposição que fizeram 
aos colonos , se proclamaram estrênuos defensores da 
liberdade dos índios ; se lastimavam as crueldades de 
que eram vítimas, não foi por amor e dó dêsses infe
l izes, senão como meio de oposição às outras ordens 

(54 )  Henrique Leal, ob . cit . 
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religiosas e aos colonos , seus competidores no comér
cio e lavoura , e no fervor das lutas contra os gover
nadores , bispos e todos quantos não eram da Com · 
panhia ( 5 5 ) . Eis aí um outro móvel dado à obra do• 

. , 

Jesutta! 

Segundo o autor da História da Literatura Bra
sileira, se o jesuíta ;defendeu a l iberdade cos índios, 
não é que a destruição dêstes lhes causasse horror ;  
mas porque ê le tinha a aspiração de organizar na Amé
rica um império fundado sôbre o gentio ( 5 6 ) . 

. Segundo o autor dos Apontamentos para a 
História dos Jesuítas no Brasil, o jesuíta combateu , 
de fato, pela liberdade dos índios, mas por oposição, 
principalmente,  às outras ordens religiosas ( 5 7 ) . se ... 

gundo o Sr. Sílvio Romero, para a formação e na 
formação do povo brasileiro, o português , felizmen
te, suplantou o caboclo e o Jesuíta ( 5 8 ) . Segundo o 
Sr. Henrique Leal , o jesuíta parece que queria a li
berdade dos índios ; mas ,Deus, que dêles se servia se
gundo as vistas de sua alta providência , tinha dis 
posto que não fôssem senão o instrumento da ani
quilação dos indígenas, para que os portuguêses se 
pudessem estabelecer e consolidar o seu domínio ( 5 9 ) . 
São meios singulares êstes de escrever a história ! Não 

(55 ) Henrique Leal, ob . cit � 
(56 ) Sílvio Romero, oh . cit . ,  cap . 6.o . 
( 57 )  Henrique Leal, oh . cit . 
( 58 )  Sílvio Romero, oh . cit . 
( 59 )  Henrique Leal, ob . cit . 
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me parece que dos processos positivistas ou naturalis
tas decorra para critério dos cronistas o direito de con
jecturas tão vagas sôbre o móvel oculto de façanhas, 
cuja  manifestação é a de atos heróicos não contestados, 
mas só deprimidos. Repito o que já disse : é fácil de
primir serviçqs à pátria , ou afirmar que tais não fo
ram tão completos como deviam ser. O que ·é certo é 
que, não obstante os nossos vapores , as· nossas estra
das de ferro , os nossos projetos , os nossos clubes e 
associações colonizadoras, os nossos orçamentos e os 
nossos tratados , tudo isso com que devíamos sobre
pujar os primitivos missionários na obra da civili
zação das tribos indígenas e do povoamento do país, 
a inda não fizemos coisa que se possa comparar ao 
que êles fizeram ; e o que êles fizeram foi verdadei-· 
ramente grandioso. 

Historiadol\es ou cronistas podem, como ficou 
dito, interpretar diversamente o móvel do jesuíta na 
catequese nacional ; podem considerar a sua obra corno 
se ela fôra um simples incidente no período colonial , 
e não um dos fatôres de nossa nacionalidade. 

Mas, fôsse o móvel do jesuíta, como pretende o 
Sr. Sílvio Romero, a ambição de fundar um império ; 
ou, como pretende o Sr. Henrique Leal ,  a ambição 
de prevalecer sôbre as outras ordens religiosas ; o cer
to, como bem escreveu Fernandes Pinheiro, é que, 
qualquer que fôsse o m9vel que determinava os Je
suítas a defenderem a todo transe a liberdade dos ín
dios , a razão e a justiça se achav�m do seu lado. e 
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não do dos moradores , cujos motivos se cifravam na 
carência de braços para a lavoura ( 6 0 ) . 

·O que é certo, ainda , é que se os Jesuítas não ti ·· 
raram de seu sistema de catequese tôdas as vantagens 
possíveis, a razão dêsse fato, independente da vontade 
dêles, encontramo-la nas d ificuldades que o colono 
civilizado opunha à catequese . D·esde que êste se r�
solveu a apoderar-se ,  fôsse como fôsse, do trabalho 
do indígena , e para isso entregou-se às expedições pe]o 
deserto, que ficaram conhecidas pelo nome de bandei 
ras, as mesmas tribos que com tôda a mansidão ti -· 
nham recebido os missionários, se sublevaram enftl 
recidas. Inutilizaram-se assim, em grande parte , os es
forços dos missionários na evangelização dos índios . 
que, entretanto, em porfiada luta , de que nos dão 
testemunho os alvarás, cartas-régias e bu las do regi
me colonial ,  êles defenderam contra o egoísmo, c:ts 
ambições e violências de homens corrompidos. 

O que é certo ainda é que ,  desde que por D. João 
III foi definitivamente organizado o s istema de co
lonização para o Brasil, e sob a autoridade de u rn 
governador-geral ,  os serviços do jesuíta foram o prin
cipal e mais benéfico agente da n1etrópole. Não ignora 
quem quer que lê as crônicas coloniais ,  de ·que pode
roso auxílio foi logo o padre Manuel da Nóbrega 
ao primeiro· governador-geral nas dificuldades que 

( 60 ) Fernandes Pinheiro, Discussão Sô bre o que se Deve 
Pensar do Sistema de Colonização Seg uido pelos Po1·tugu.êses no 
Brasil . Re·vista do Instituto HistóT·ico, ton1o XXXIV, de 1871 . 



86 PADRE JÚLIO MARIA 

teve de arrostar para remediar todos os erros anterior 
mente cometidos no regime das capitanias . 

Hoje, nao é difícil dizer que tinha defeitos o s is 
tema de colonização que então se adotou,  e que o je
su íta ou não fêz tais coisas , ou tais coisas podia ter 
feito mais completas. 

Entreta�to, observou muito bem o Sr. Barão 
Homem de Melo , por mais acanhado que fôsse o sis -· 
tema de que se trata ,  êle povoou um vasto continente , 
plantando em tôda a sua região a Cruz do Senhor ; o 
que talvez não nos fôsse fácil fazer hoje se por um 
misterioso encantamento, como a Cabral acontecera 
em 1 5 00 ,  fôsse pôsto à nossa disposição para o po
voarmos em tôda a sua extensão e nêle firmarmos o 
império da fé, um imenso continente ( 6 1 ) .  Fina lmen
te, o que é certo é que, lidas as  crônicas do período co
lonial ,  ninguém pode deixar de considerar o trabalho 
do jesuíta na catequese de nossos selvagens como um 
sacrifício heróico. 

Atravessar montanhas escarpadas ; arrostar tor
rentes impetuosas ; transpor, sôbre abismos , vales e 
rios ; abrir caminho de cerradas brenhas ; penetrar nos 
medonhos recessos de florestas onde o bramir das fe
ras se confundia com a vozeria dos índios ; enfrenta r 
o selvagem ; fa lar a tribos bárbaras ; permanecer no 
meio de hordas antropófagas ; não obstante setas mor
tíferas que varavam o peito de uns, e instrumentos 

- ---

( 6 1 ) Hotnem de Melo, Discussiio Histórica sôbre o n1estno 
assunto, cit . Re1Jista do Instituto . 
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terríveis que despedaçavam as carnes de outros , de 
seus companheiros , atrair, reduzir, fascinar a infe
l iz gentil idade até prostrar-se diante de  uma cruz de 
madeira , erguida no seio dos desertos , como símbolo 
da humanidade e da civil ização ; consegu ir que ho
mens, mu lheres , e crianças , bandos numerosos de suas 
terríveis falanges seguissem os padres e os acompanhas
sem a lugares onde ficavam, formavam povoações , 
edificavam casas e igrej as , convert iam-se ,  enfim, ao 
Catolicismo : esta foi a suprema abnegação do jesuí
ta . Quando o seu sistema de catequese não t ivesse si 
do o único que a té hoje se tem mostrado profícuo 
na domesticação e conversão dos selvagens brasile i
ros , os atos só de sua dedicação, os devotamentos de 
sua caridade teriam direito a encher a primeira pá
gina da história do B rasil.  

Não : por s imples ambição mundana , desejoso, 
como se tem pretendido, de formar nas regiões do 
novo m u ndo um império jesuítico , um homem nãc� 
é capaz de al imentar-se de ra ízes e frutos silvestres, 
correr de tribo em tribo ,  arriscar continuamente a 
vida a suplícios e torturas , nem sequer contempla 
dos por alguém que os possa aplaudir ,  pelo contrá 
rio deprimido·s pelos próprios colonos portuguêses 

• • , .  • ,.,  • A 

na opostçao que os seus Vlctos , patxoes e tnteresscs 
con trariados faziam à catequese ; não é capaz de c a 
minhar todo o dia , velar tôda a noite,  deitar-se sô 
bre o chão, estremecer a todo i nstante aos gritos de 
guerra , contemplar freqüentemente o espetáculo hor
roroso do fogo red uzindo as casas . os arraiais,  as 
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aldeias a montes de cinza , procurar o ·selvagem nas 
próprias fest3:s , nos próprios banquetes sanguinolen
tos em que o maior apetite dêles é o de comer carnes 
humanas ! 

A ambição mundana não é capaz dêsses devo
tamentos ; só o amor de Jesus Cristo os pode inspirar. 

No litoral ,  como no sertão, a catequese foi a 
obra da caridade. E de que outro meio podiam dispor 
os Jesuítas para as façanhas e feitos maravilhosos de 
que nos falam as crônicas ? 

Meio século ainda não tinha decorrido depois d·� 
sua chegada ao Brasil , e já quase todo o litoral, desdt 
Pernambuco até S. Vicente, estava povoado por sel 
vagens domesticados e convertidos ; já os padres ti
nham batizado mais de cem mil · índios . 

. . 

No sertão , como no litoral ,  o trabalho dos mis
sionários era verdadeiramente prodigioso. A mesma 
paciência que tinham revelado em suportar a ira e 
os furores dos colonos e lavradores , correndo de cas�t 
em casa , verificando se êles tinham índios escraviza · 
dos, e ,  no caso afirmativo, fazendo que êles os res 
tituís·sem à liberdade, revelavam nas difíceis e traba
lhosas jornadas pelos bosques e matas , correndo o 

sertão, procurando as tribos, atraindo o selvagem, 
ensinando- lhe, enfim, êsse Evangelho nas Selvas, que 
não é somente o poema apostólico de Anchieta , ma:; 
o do jesuí ta em dois séculos de missões e peregrina
ções brasileiras, tão porfiadas nas praias do mar, à 
11\argem dos grandes rios , att4pvés das montanhas, 
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como no abismo profundo e tétrico das florestas se·· 
cu lares. 

Que ma_rchas heróicas as dos padres pelos de· 
sertos ! Não poucas vêzes, em caminho para a terra 
dos pagãos, depqis de muitas fadigas, vinha-lhes 
o sofrimento da fome, pois acabava-se-lhes a mata
lotagem, e para se alimentarem tinham apenas um 
punhado de milho. 

Tudo êles sofriam no deserto para tirarem o 
gentio de seu errôneo modo de vida, para destruírem
- lhes os hábitos antigos e levá- lo a crer na palavra de 
Deus. Para isso faziam aldeias ; ensinavam aos me
ninos a ler e escrever ; ensinavam às gentes a palavra 
de Deus, fazendo-as entrar na Igreja ; mas, não obs
tante não quererem falar do sexto mandamento 
quando pregavam sôbre costumes, além de tudo que 
sofriam nas aldeias, tiveram os padres· que suportar 
as exigências com que o demo quis debalde tentar- lhe.s 
a vida sem pecado, impelindo muitos principais a exi
girem dos padres que substituíssem no serviço da ca-,a 
os rapazes que os ajudavam pelas muitas mulheres 
que êles designavam - o que êles não fizeram nun
ca, com admiração dos gen tios, que se ensoberbeciam 
de seu modo de viver com as mulheres ( 6 2 ) . 

É· impossível nesta Memória reproduzir os la
bores da catequese. 

Mas, a catequese não foi só uma obra de f�. 
Obrigado a concentrar tôda a sua at ividade num pon-

( 62 )  Manuscrito Guarani cit . 
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to afastado das colônias do litoral �  o misisonário to
mou posse do planalto� conquistou-o. Isto importott 
para o país no interior o conhecimento, e no exterior 
a fama de sua� riquezas ; porque� como disse uma voz 
competente, conquistar o planalto foi revelar ao mun
do um Brasil de ouro, mais rico do que o próprio 
Peru, tão vasto como a Europa , tão atraente e sedu
tor como essa mesma lndia de Vasco da Gama, qu�, 
por tantos anos, nos fêz esquecidos e despreza
dos ( 6 3 ) . 

Se de um lado é certo que a obra da catequese 
não podia ser feita sem brandura, zêlo, devotamento, 
imolação ; de outro lado, não é menos evidente qtie 
a obra da civilização brasileira não se teria iniciado 
senão muito tarde, sem a perseverança dos missioná-

• 

r tos. 

O mesmo heroísmo que os mantinha sol ícitos 
na propaganda do Evangelho, na educação das tribos . 
na oposição aos colonos, na edificação de igrejas e 
casas, na fundação de escolas para o cultivo da in
teligência, e qe oficinas para a aprendizagem das ar
tes mecânicas ; e que, quando mister, fê- los trocar a 
habitação do litoral pela vida mais arriscada do 
sertão, onde, para internar nas matas virgens e se
culares que antes não tinham sido pisadas pelo ho
mem civilizado, era-lhes preciso expor a vida a pe
rigos constantes ; êsse mesmo heroísmo, digo, foi o 

(63 )  Dr . Teodoro Sampaio, conf . cit . 
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primeiro agente de nossos interêsses políticos e eco-
A • 

nomtcos. 

Que filósofos ou políticos se meteriam, por 
amor da pátria, naqueles esconderijos? !  Que patrio-
tismo, por mais acrisolado, tem a intrepidez e a cora
gem de, para o povoamento do Brasil , ir procurar 
milhões e milhões de homens que vivem como feras : 
de homens,  diz frei Vicente de Salvador, - que ne
nhuma fé têm, nem adoram a algum Deus; nenhuma 
lei guardam, �ou preceitos, nem têm Rei que lha dê e 
a quem obedeçam, se não é um capitão mais para a 
guerra, que para a paz? Fetichistas, idólatras dos rios, 
do sol , dos bosques, que consideram corno outros tan
tos sêres ; dados à antropofagia , sendo para êles a 
matança de um prisioneiro a melhor e a mais alegre 
de tôdas as festas ; usando constantemente arcos e flt 
chas ervadas com sucos venenosos ; polígamos, inça ·· 
dos de todos os vícios ; errando nus pelas florestas 
�orno feras ; fanatizados por um culto multiforme, bi
zarro, absurdo - tais os homens com quem tem de 
arcar o jesuíta na catequese, a que êles dedicam os dias , 
as noites, o repouso, a vida. ·Conseguiram, entretan
to, dentro de poucos anos, formar um grande núme
ro de povoações ou reduções, compostas de milhar�s 
e milhares de índios batizados. Conseguiram tam
bém, como diz um historiador, iniciar a unidade bra-
sileira, com a freqüência de notícias e relações de 
umas vilas para outras, e mais fraternidade entre os 
habitantes das diferentes capitanias, as quais , só com 
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o Evangelho, foram deixando o hábito das injúrias 
e doestos ( 64) • 

Qual foi o segrêdo dêsses resultados maravilho
sos ? Sem dúvida , os prodígios da catequese não têtn 
outra causa primeira senão a graça de Deus dada à 
alma valorosa , intr·épida do missionário, faminto d� 
dores, de sacrifício , de imolação, ávido de dar ao Bra .. 
sil milhões de habitantes, e dar à cristandade milhões 
de almas errantes nas trevas do fetichismo ; mas <.) 
meio humano, o segrêdo das maravilhas apostólicas 
na Am·érica prende-se a isso que, há poucos anos, o 
Sr. Eduardo Prado, com muita felicidade e com a belJ 
intuição cristã de seu talento ,  chamava - o método 
católico de colonização ( 65) • 

Durante meio século tinham sido nulas , sem o 
missionário, tôdas as tentativas de colonização do 
Brasil ,  mas, enfim, a metrópole , onde, como escre
veu Fernandes Pinheiro, nenhum estadista nos conse
lhos de D. Manuel tinha sido capaz de planear um sis
tema coloniz�dor da terra de Vera Cruz, compreen-· 
dei! que essa obra cabia ao apóstolo e ao evangelista , 
antes que ao estadista e ao administrador. 

· 

D. João 111  em boa hora apelou para a ainda in
cipiente Companhia de Jesus. Ao lado de Tomé de 
Sousa ,  o primeiro governador-geral, encarregado 
de inaugurar no Brasil um novo regime, colocou o 
padre Manuel da Nóbrega , superior dos primeiro� 
Jesuítas que aportaram ao Brasil , e que foram, além 

( 64 ) Pôrto Seguro, oh . cit . tomo I ,  cap . 15 . 
(66 ) Dr . Eduardo Prado, conf . cit . 
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de Nóbrega , João de Aspicuelta Navarro,  Antônio 
Pires , Leonardo Nunes e os irmãos leigos Vicente 
Rodrígues e Diogo J acome. 

Chegados ao Brasil ,  em 29  de março de 1 5 4 9 , 
êstes primeiros soldados da grande milícia ; desde que 
o primeiro governador funda na Bahia o centro da 
primeira administração geral do Brasil , dando à nova 
cidade o nome - Salvador - o jesuíta começa logo 
a ser o indispensável au xiliar  de Tomé de Sousa na co
lonização ; começa logo a procurar por todos os meios 
captar a amizade do gentio,  por meio de cânticos har
moniosos que lhe comovem o coração, de cerimônia s 
e procissões que lhe encantam a imaginação, de atos 
religiosos que o atraem. 

Aprendem a l íngua dos que tinham de conver· .. 
ter, e conseguem pregar o Evangelho na l íngua túpica, 
por meio de sermões que os persuadem e convertem. 
Os escritores dominados de preconceitos contra a Igre
ja  têm chamado a isso - iludir e fanatizar o gentio. 
Com que método entendem êles que se devia conver
ter o gentio ? Porventura,  o jesuíta , no período colo 
nial do B rasil , estava como o padre,  hoje ,  colocado 
no meio de filósofos incréd ulos , ou de católicos dege .. 
nerados, precisando de converter aquêles pela polêmi 
ca , o u  de regenerar êstes pela doutrinação ? 

O método adotado na catequese foi o que devia 
ser segu ido,  e o único que o podia ser com vantagem 
pelos padres �a  Companhia . 

Com que tato êles começaram a sua grande obra 
pela ca tequese da infância ! Que delicadeza no trat() 
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do menino ! Que habilidade em atrair os homens e as 
mulheres, que, através dos filhos, vinham cantar em 
côro e assistir à missa , e, seduzidos pelas harmonias 
da música e pelos esplendores qa solenidade e pompas 
do culto, deixavam de vez as florestas , e vinham for
mar povoações e aldeias ! Nestas , o missionário conse · 
guia transformar em carpinteiros , serralheiros, ferre i 
ros, pedreiros

-
, ourives , pintores , escultores, em fabri · · 

cantes de órgãos, de flautas, harpas, guitarras , homens 
ainda há pouco tempo entregues aos costumes mais 
ferozes e sanguinários ; conseguiam que as mulher()S 
vivessem ocupad�s em misteres domésticos, e fôssem 
auxiliares de seus maridos no trabalho : que as crian
ças freqüentassem as escolas, e ,  conforme a vocação 
manifestada, fôssem destinadas a uma educação lite
rária . Que tato, repito, em tudo isso ! Por qualquer 
face que se a encare, só pelo lado religioso, sob o pon
to de vista político , ou sob o ponto de vista econô
mico ; ou, finalmente, corno método, como sistema , 
como recurso empregado - a evangelização do Bra
sil colonial é uma obra-prima do Jesuíta. Sem excluir 
do aplauso, do respeito, da veneração e gratidão d� 
vidos pela posteridade, nenhum dos discípulos de 
Loiola que fecundaram as nossas plagas com q suor 
de seu trabalho apostólico, é justo gravar nesta Me� 
mória como as� duas mais completas personificações do 
jesuíta - Nóbrega e Anchieta. 

Nóbrega , primeiro provincial da Ordem da Com·· 
panhia de Jesus, na província do Brasil , foi o fun
dador da cristandade brasileira , cujo grande evange-
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lizador foi Anchieta , que se pode chamar Apóstolo 
do Brasil, pelas obras e milagres, que nêle Pêz, corno 
o padre S.  Francisco se chamou da índia ( 6 6 ) . 

Chegando ao Brasil , em 1 5 49, em companhia de 
seis jesuítas de que era o chefe, Nóbrega iniciou desde 
logo os trabalhos da catequese e civilização dos indí
genas. Nomeado provincial da ordem no Brasil ,  pas
sou de S.  Vicente para Piratininga , onde fundou o co
légio de S. Paulo. 

Quando êsse ilustre varão apostólico veio para 
o Brasil , cujo solo, desde que êle o avistou, saudou 
num Te-Deum fervoroso como a terra prometida aos 

· desejos de sua caridade, já em Portugal eram notórios 
os seus méritos e virtudes. 

Espírito altivo, que as contrariedades providen
ciais de sua vida tinham subjugado ; coração repleto 
de ambições ffiundanas, que Deus não permitiu fôs-· 
sem satisfeitas ; alma suscetível , entretanto , das ma i c; 
delica�as emoções da piedade, que se lhe desperta, 
ouvindo um pregador eloqüente verberar o mundo e 
a falsidade de suas glórias, Nóbrega, sem repugnância , 
bem cedo, faz a Deus o sacrifício de seus talentos, de 
seus gostos ,  de sua vontade, e entra, em 1 5 44,  na Com
panhia de Jesus , onpe o seu noviciado foi um arrou
bo em que o jovem postulante subiu ràpidamente, 
abraçado com a cruz de Jesus Cristo, todos os degraus 
da perfeição cristã. Preparado o atleta do Senhor, 
que o enche de um zêlo inflamado, o que lhe falta é 

(66)  Frei Vicente de Salvador, ob . cit . , cap . 3.0 • 



96 PADRE JÚLIO MARIA 

um teatro condigno. Seu valor já nos deixam pres
sentir as primícias de um apostolado iniciado no en
sino da doutrina, na pregação pelas cidades, a ldeias 
e praças. 

O céu, porém, lhe predestina maiores feitos
· 
en1 

terras longínquas, cheias de multidões errantes , ff; 
rozes , ávidas de sangue e de carne humana, entre
gues à feitiçaria e às mais grosseiras superstições. É 
para o meio dessas legiões bárbaras que o herói par
te, contente da missão que se lhe confia no Bras il , 
onde, como nos diz a crônica, gloriosas foram as suas 

... 

obras. 
Foi êle um pai mui amoroso para os pobres , e 

único remédio para os desamparados, assim portu
guêses, como índios . Foi o primeiro que amansou e 
domesticou aquelas gentes, mais feras que as mesmas 
feras ; que as ajuntou em aldeias ; que lhes deu leis ; 
que as ensinou e doutrinou, tendo-lhe elas tão gran
de afeto e ob .. ediência que o que não podia acabar o 
govêrno por fôrça das armas, acabava o padre Nó
brega só com a sua presença e poucas palavras ( 6 7 ) . 
Nóbrega fundou os colégios do Rio de Janeiro, Ba
hia ,  Piratininga, as casas de S .  Vicente e Pôrto Se
guro. Apenas teve conhecimento da língua, dispôs
-se a ir procurar os gentios nos seus próprios esconde
rijos. Galgou montanhas, atravessou florestas,  trans-· 
pôs planícies e desertos, sofreu, sofreu o rigor das es 
tações, sêdes e fomes ; mas, conseguiu que milhares de 

(67 ) Padre Vasconcelos, Crônica da Companhia de Jesus . 
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gentios fôssern batizados ; que em muitas tri�os se 
abolisse o costume da antropofagia ; que sôbre ídolos 
de fetichismo se elevassem cruzes do verdadeiro Deus ; 
conseguiu em trinta anos, que aqui viveu e pregou, 
como diz um dos seus biógrafos, transformar o Bra
sil que êle tinha encontrado como uma floresta de ví
cios e pecados, num paraíso de virtudes ( 68 ) . 

Grande defensor da liberdade dos índios, que 
muito o amavam, e que êle, nem mesmo na velhice, 
abandonou, Nóbrega teve contra si o ódio dos Por
tuguêses, que chegaram, mas debald·e, a tentar con-
tra a sua vida , e que tripudiaram de alegria quando, 
por amor dêles próprios e da cristandade, Nóbrega 
se ofereceu para ir, no meio dos inimigos sublevados 
contra os colonos, conseguir um tratado de paz. 

Pensavam êles que morreria por sua imprudên
cia à mão dos inimigos o herói, que, tendo feito a Deus 
o sacrifício voluntário de sua vida, pela graça de 
Deus não só saiu incólume do perigo, como a sul 
palavra conseguiu transformar leões furiosos em pa
cificas cordeiros ( 6 9 ) . 

Era com lágrimas nos olhos que êste padre, cul · 
tor insigne da castidade, que nêle foi verdadeiramen
te angélica, celebrava o Santo Sacrifício. Lendo con · 

tinuamente o livro do Crucifixo, dêle sabia mais por 
ciência prática que todos os filósofos do século por 
suas estéreis teorias ( 70 ) . 

(68)  Charles de  Sainte-Foi, Vie du Pére de Nobrega, cap. 2.o. 
( 69) Charles de Sainte-Foi , ob . e cap . cit . 
(70 ) Vida de Santa, Clara da, Cruz, por Lorenzo Tardi, ca· 

pítulo 13 . 
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Os furores dos gent�os, as traições dos Portuguê
ses, o veneno que se tentou propinar-lhe, o naufrá
gio de que no mar de S. Vicente foi milagrosamente 
preservado - nenhuma destas tribulações pôde ex
terminar esta vida gloriosa, a que Deus queria dar na 
suprema consagração da velhice os mais doces pra
zeres da paternidade apostólica, venerada e carinho
samente amada nêle pelos próprios gentios, que, onde 
quer que êle �parecesse, corriam a recebê-lo com cân
ticos e flores. Era a justa gratidão dos filhos ao pai 
amorosíssimo que, com heróica caridade, tantos anos 
lhes tinha dado tôdas as solicitudes de seu coração "' 
tôdas as fadigas de seu corpo. 

Sua morte, de que teve revelação, foi calma e 
serena como o pôr do sol - que verdadeiro sol tinha 
sido êle nas trevas da gentilidade. 

Ao lado de Nóbrega, de quem foi no seu provin
cialato o melhor intérprete , ergue-se o vulto de An
chieta, o jesuítra , o apóstolo, o taumaturgo, o poeta. 

Jesuíta - sua vocação foi uma das mais com
pletas e belas que já enalteceram a Companhia de 
Jesus. 

Nasceram, por assim dizer, quase juntos, An
chieta e a Companhia de Jesus ; aquêle em 1 5 3 3 ,  
esta em 1 5  3 4. 

Deus, que, segundo o belo pensame�to de ilus
tre prelado ( 7 1 ) ,  não levantou um monte, nem abriu 

(71) VidG da, Bem-Ave11.turada, Margarida, Maria, por Bou
gaud, cap . 3.0 
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um vale , ou aformoseol!,. uma praia sem saber para 
que povo, ou para que alma trabalhava, parece que 
criando a Companhia de Jesus uma das almas em que 
pensou, e especialmente a destinou, foi a daquele que, 
um ano antes, numa ilha afortunada tinha visto a luz 
do dia.  

Dir-se- i� que o l ivro esplêndido da natureza , 
onde tudo é prescrito, ordenado e sujeito à vontade 
de Deus ; onde vemos reunidos os ímpetos do mar, as 
fulgurações do céu , a harmonia dos pássaros e o per
fume das flores ; dir-se- ia que o livro da natureza , 
aberto na ilha de Tenerife aos olhos do menino, foi a 
preparação de tôdas as heróicas virtudes de sua alma , 
na qual se resumem com tôda a perfeição - a obe
diência do religioso,  os arrojos do apóstolo, os resplen
dores do santo, os versos do vate. 

Foi bela a inteireza de sua virgindade, que des
de a infância desabrochou como um lírio aos pés da 
Virgem, a quem êle a dedicou ,  e se derramou nas al
deias, nos altares, nas páginas , enfim, de seu poema 
como um odor precioso. Anchieta é um nome difí -· 
cil de adjetivar. Tamb·ém cada cronista , historiador 
ou escritor que o celebra, dá- lhe um epíteto. Perso
nagem histórico, legendário, quase bíblico, como se 
expressa Teixeira de Melo ( 72 )  -, uns celebram nê
le o evangelizador das tribos selvagens, outros o gê
nio da poesia e das lendas, outros , enfim, o patriarca 
rodeado, no seio das florestas, de uma grande e bc:  · l  

(72 ) Teixeira de Melo, Anais da Biblioteca Nacional, vol. 1 .0, 
fase . 1.0, Introdução às Ca·rtas de J .  de Anchieta. 
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descendência espiritual ,  que êle gerara no Cristo. A 
História diz dêle que, desde 15 53, foi o maior e mais 
poderoso cooperador do padre Nóbrega na catequese 
dos índios ; e o denomina - o apóstolo. A lenda diz 
que os seus milagres foram tão admiráveis como os 
seus trabalhos ; e o denomina - o taumaturgo. A tra 
dição nos traz o seu nome, através de tantos episó
dios e de lutas tão ardentes, e não obstante também 
as misérias e fraquezas do coração humano - supe 
rior a tôdas as ambições mundanas� tão extreme de 
tôda a mácula corno se não tivesse pela carne perten
cido à humanidade; e o denomina - o santo. 

Quando Anchieta , inflamado de um zêlo tão 
impetuoso que o seu maior desejo era já �  na juven
tude, a conquista , em terras longínquas, de povos e 
nações ferozes, chegou ao Brasil, era mais cruel , diz 
a crônica, a guerra que os índios Tamoios faziam aos 

A 

portugueses. 
Foi preciso para acalmá-los uma embaixada com

posta de Nóbrega e Anchieta , o qual bastou para 
abrandar a dureza daqueles penhascos ( 73 ) . Como 
tivesse ficado em refém entre os Tamoios, Anchiet:\ 
aproveitou-se da ocasião para reconciliar os espíri
tos , ins truir e regenerar uma grande multidão de bár
baros, heroísmo, sem o qual,  dizem os escritores, tô 
das as tribos coalizadas, exterminariam os estrangei
ros e aniquilariam de uma vez as colônias portuguê
sas. Essa é apenas uma das muitas façanhas de sua 

( 73 )  Crônica de Simão de Vasconcelos . 
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vida, bem comparável , como diz um cronista , à de 
S. Paulo ; podendo Anchieta dizer, como êste, que 
sua missão foi uma ladainha de trabalhos, cansaços, 
fomes, sêdes, frios, ingratidões, maus tratamentos e 
afrontas, tudo isso não durante dias ou meses , ma� 
durante quarenta e quatro anos .. Todos os historia · 
dores reconhecem os seus talentos, as suas virtudes, 
os seus serviços apostólicos. 

Sle uniformizou e metodizou a catequese ; reu
niu em tôrno de si uma porção de discípulos ; pene
trou no interior dos nossos sertões , procurando os 
Guaicurus, os Pu ris , os Guaranis ,  para os converter ; 
empreendimento em que teve o imenso desgôsto de 
ver morrerem às frechadas dos bárbaros alguns de 
seus discípulos, corno Pedro Correia e João de Sousa . 

Chamou para a vida social muitas tribos nôma
des e errantes, aldeou-as em populações ; tornou -as 
industriosas e trabalhadoras. 

Foi êle quem formou nos campos de Piratinin .. 
ga, em 1 554, o terceiro colégio regular do Brasil , sen
do êsse lugar onde, pela primeira vez, se celebrou rnis ... 
sa, em 25 de janeiro, consagrado ao apóstolo S.  Pall
lo. A antiga aldeia é hoje a formosa e opulenta ci
dade, que, em 1 896, prestou à sua memória , em bri
lhantes conferências literárias feitas por ilustres ora
dores, uma esplêndida homenagem. Esta foi condig
na daquele que para converter os indígenas não s� 
contentava co_� a voz harmoniosa, que os atraía , dei -· 
xando êles para ouvi-la as tabas e as florestas ; mas 
ainda compunha gramá ticas , compunha versos e can-
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tigas , compunha diálogos e comédias ; recorria ,  en ·· 
fim, aos talentos do literato que nos deixou êsse poe
ma consagrado à Virgem, do qual as estrofes como 
que para serem menos indignas da pureza imaculada 
de Maria - foram escritas nas alvas praias do mar. 

Eleito provincial, a sua atividade já  se não co:n
centrava numa capitania ; mas se estendeu a todo o 
território abrangido pelo Prata e pelo Amazonas -
imensa região, na frase feliz de João Monteiro, que o 
celebrou delicadamente - Na Poesia e nas Letras Bra
sileiras - Anchieta completou ,  mais grandioso do 
que o genovês auda-z ,  a obra de Colombo ; porqtl� 
êste de arcanos geográficos arrancou um povo bru .. 
to ; êle, de um bruto povo, fêz almas cristãs ( 74 ) .  
Se sua vida , como diz um de seus biógrafos, não cede 
em maravilhas e santidade a nenhuma vida de apósto
lo ( 75 ) , a ternura apostólica de seu coração trans
borda de suas cartas, essas preciosas relíquias, êsses do·· 
curnentos, ·que, diz Teixeira de Melo, não podemos 
�ontemplar sem que nos entre pela alma um como 
bafejo acre e puro das auras embalsamadas das ma
tas seculares de nossa pátria , sem parecer que assisti 
mos ao primeiro despertar desta natureza e às peregri
nações de seus primitivos habitadores. 

De fato, lê- Ias nas Revistas de nosso Institut<> 
Histórico, ou nos Anais de nossa Biblioteca Nacio� 

( 74 )  Dr . João Monteiro, Conferência em 1896, Tricentená
rio de Anchieta . 

(76 )  Charles de Sainte-Foi, ob . cit . 
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nal, êsses dois preciosos escrínios da história pátria , 
é pormo-nos em contato com a alma do Brasil pri
mitivo. 

Pois é um homem dêstes , não só o nosso pri
meiro evangelizador como -também o mais antigo vul
to de nossa literatura,  que, diz o insuspeito Sílvio 
Romero, a crítica mesquinha que há . presidido à or
ganização de nossas crônicas literárias,  tem excluído 
de seu quadro ( 76 ) !  

Eis aí , em Nóbrega e Anchieta , as duas mais 
completas e belas personificações do jesuíta, no pe
ríodo colonial do Brasil , que a Companhia encheu 
de falanges intrépidas e heróicas. Por mais esforça
da, porém, que fôsse a ordem de Santo Inácio na evan
gelização e civilização do Brasil, mui grande era a 
seara , muito vasto o campo de batalha oferecido à 
Fé nas terras de Santa Cruz. Eis por que providen
cialmente novas ordens religiosas apareceram e vie
ram concorrer com o Jesuíta na conversão dos gen
tios, na construção de igrejas, de hospícios, de colé
gios, de instituições pias e beneficentes. As primeiras 
ordens religiosas que depois dos jesuítas se estabele
ceram no Brasil foram a dos Beneditinos, a dos Fran
ciscanos Capuchos, de S. Francisco e dos Carmelitas 
Observantes. Tôdas três se estabeleceram na época da 
colonização da Paraíba , e sob o govêrno de Manuel 
Teles Barreto. Os Beneditinos, em 1 58 1 , ficaram es-

( 76)  Stlvio Romero, Hitt6ria da Literatura BrturileirG, volu
me 2.0, cap . 1.0 •  
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tabelecídos na cidade de Salvador : pouco depois , ,  esta
beleceram outra apadia no Rio de Janeiro ; e em 1 586 
uma terceira em Olinda , e foram se estendendo até con
tar no Brasil sete abadias e várias residências ( 7 7 ) . 

Esta ordem religiosa tinha roteado e civilizado 
a maior parte da Europa. Antes de 1 3  34  já  tinha dadcl 
à Igreja 24 papas , 200 cardeais, 7 . 000 arcebispos, 
1 5.000 bispos, 15. 000 abades célebres, 4.000 santos 
beatificados ( 78 ) . Era por muitos títulos uma be1 J 
aquisição para o Brasil , que lhe oferecia um solo fér
til para a agricultura e milhares de almas para recebt-

. ,., 

rem a tnstruçao. 
Os Capuchinhos, cuja primeira introdução foi 

devida a Jorge de Albuquerque, chegaram ao Recife? , 
onde tomaram conta da ermida de N. S .  das Neves , 
em 1 5 85 ;  organizaram-se em província independen
te, que se dividiu depois em duas - urna na Bahia , 
outra no Rio de Janeiro. Os Carmelitas ·Observantes , 
que chegaram depois ao Brasil , fundaram conventos 
em Olinda e Santos ; constituíram duas províncias , 
uma no Sul,  outra no Norte. Aos Carmelitas Obser
vantes seguiram-se os Carmelitas Descalços ( 79 ) .  

Tais as primeiras ordens religiosas que, no pe
ríodo colonial,  se estabeleceram no Brasil , onde, nc 
correr dos tempos, veremos sucessivamente aparecer 
em diversas congregações religiosas , ·que tanto têm con
corrido para a nossa civilização, e que têm sido os nos-

(77 )  Pôrto Seguro, Histó1-ia cit . ,  tomo I . 

( 78 )  Goud . História EclesUística, século XV . 
(79 )  Pôrto Seguro, ob . cit. 
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sos grandes promotores da instrução da mocidade, da 
educação da infância desvalida, da evangelização do 
povo ; os Lazaristas, os Jesuítas , os Salesianos, os 
Redentoristas. Na mesma época fundam-se numero
sos conventos de freiras de ordens rel igiosas célebres 
na Igreja ,  dos quais o primeiro inaugurado, e que por 
isso e por outras circunstâncias merece nesta Memória 
especial menção, foi o de Santa Oara, na Bahia. 

Povoado o Brasil , estabelecidas as ordens mo
násticas , era uma conseqüência lógica do fervor reli .. 
gioso da época que a vocação para os belos apostola
dos da Igreja,  aliás tão necessários e imprescindíveis 
numa cristandade recentemente formada ,  não se li
mitasse aos homens ; que ela despertasse também, como 
em todos os países tem acontecido, no coração, em 
regra , tão piedoso e devoto da mulher. 

Foi o que aconteceu. Muitas donzelas deseja -
vam servir a Deus, desejo contrariado numas pelo 
temor d�atravessarem os mares e fazerem a viagem 
necessária à profi�são, que não se podia a inda reali
zar no Brasil ; outras, pela falta de recursos pecuniá
rios para tal viagem. Foi considerando todos êstes in 
convenientes que, como nos atesta um dos cronistas 
da ordem de S. Francisco, o Senado da Bahia, com 
zêlo do bem comum, a lcançou licença do príncipe re
gente do reino para fundar um mosteiro de religiosas 
em sua cidade, e impetrou também para êste efeito bre- · 

ve do sumo pontífice Clemente X, por fôrça do qual 
mandou o seu procurador em Lisboa que dos mos-
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teiros de me�hor Reforma buscasse algumas religio
sas que quise�sem vir fundar à Bahia ( BO ) . 

As diligências feitas foram improfícuas ; IiL J S  
frei Francisco do Destêrro, achando-se em Évora, no 
convento de Santa Clara , de tal sorte expôs à madre · 

abadessa o desejo que na Bahia havia de ter mosteiro 
de religiosas, que no coração de muitas rel igiosas 
acendeu-se o ardente desejo de serem as fundadoras 
do da Bahia ,  e para tal se ofereceram ;  sendo, porém, 
sorteadas, dentre tôdas as pretendentes , quatro -
soror Margarida da Coluna, soror Hierônima do Pre
sépio, soror Luísa de S.  José e soror Maria de S. 
Raimundo. 

Em novembro de 1 6 76 ,  estas religiosas começa
ratn sua viagem para a Bahia , onde chegaram no diJ 
9 de abril de 1 6 7Z ,  indo a bordo recebê- las os gover
nadores do Arcebispado, cujo arcebispo era D. Gas
par Barata, os governadores da praça , os prelados, c 
clero e o mais ilustre do povo, todos mui contentes e 
satisfeitos de terem, enfim, conseguido o que durante 
tantos anos tipham desejado e suplicado. 

Foi grande e imponente a festividade da recep .. 
ção ; não faltando as naus do mar, e as fortalezas de 
terra com os estrondos de suas artilharias. Houve Te
-Deum na catedral ,  onde estava o cabido incorporado ; 
depois do que as quatro religiosas fundadoras se reco
lheram ao seu hospício. Aí viveram dez meses só com 
as serventes que do reino as tinham acompanhado� 

(80 ) Jaboatão, Novo Orbe Seráfico, vol . 3.0, parte 2.• . 
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com poucas esperanças de receberem religiosas, pelas 
dificuldades que a isso se opunham ; mas, dentro em 
pouco, tais dificuldades se dissiparam, e o convento 
começou a receber religiosas. As primeiras a quem se 
lançou o hábito foram D.  Marta Borges de França , 
natural da Bahia , de 2 8  anos de idade ; e Leonor de 
França , de 1 7  anos de idade, natural do Rio de Janei
ro. ambas filhas de Salvador Correia Vasqueanes e 
Margarida de França Côrte-Real . As duas irmãs toma
ram o nome - a primeira - de Marta de Cristo, a 
segunda , de Leonor de Jesus. Outras foram, em se
guida , recebendo o hábito, elevando-se em 1 684 ao 
número de 29 .  A primeira mestra de noviças eleita 
pelas religiosas foi soror Maria de S. Raimundo. As 
religiosas fundadoras governaram até ao ano de 1 6 8 6 ,  
em que se retiraram da Bahia para o reino, depois de 
dez anos de reais e importantes serviços à religião no 
Brasil, onde deixaram fundado o primeiro convento 
de mulheres ( S I ) .  

Como se vê, a religião no nosso período colonial , 
e pouco depois da descoberta do Brasil , foi a preo
cupação não de uma, mas de tôdas as ordens religio
sas, as quais concorreram para o desenvolvimento e 
os progressos do país ,  catequizando os indígenas, edu
cando o povo, fundando colégios, escolas, hospitais, 
institutos pios e de beneficência. 

Como esquecer o que o Brasil deve às ordens re
ligiosas, no seu período colonial ,  e mesmo durante a 

(81 ) Jaboatão, ob . e vol . cit . 
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infância do império ? Grandes foram na literatura, na 
ciência , nas artes, na lavoura, em todos os ramos da 
atividade humana , os serviços dos Beneditinos, qtle 
em muitos de nossos grandes centros de população, 
e em várias outras cidades , deixaram erguidos majes
tosos conventos , sob cujas arcadas se asilaram mi
lhares de brasileiros , que da ordem de S.  Bento recebe
ram o ensino, a educação, os recursos intelectuais e 
morais com que depois serviram à pátria nas diferen
tes carreiras e posições em que se acharam colocados . 

Os claustros de S. Bento deram ao Brasil uma 
plêiade de homens eminentes ,  de mestres em tôdas 

. ,.. . 

as ctenctas e artes. 
Não menos fecunda foi a Ordem Carmelitana , 

de cujos mosteiros saíram cronistas, oradores, pro
fessôres, em -cujos santuários , hoje quase abandona
dos, estão ainda gravados

. 
os sinais da majestade e d<) 

esplendor do culto nas épocas passadas . Também 
aquêles dentre os religiosos que tinham sido os pri-
meiros a pisar o solo brasileiro,  e fecundá- lo com seu 
sangue , isto é, os gloriosos filhos do seráfico S. Fran
cisco, foram no nosso, como em tantos outros países , 
grandes e poderosos agentes da civilização cristã ,  
opondo, pelos exemplos da mortificação, de pobre
za , de desprêzo do mundo, de suas honras e glórias, 
um obstáculo à corrução da sociedade, que é sem
pre efeito da ambição desenfreada das almas, e da dis
solução moral dos corações. 

O Franciscano viu nascer o Brasil , foi êle quem 
o batizou. O primeiro germe, do qual, em não remoto 
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futuro, brotou formosa e fecunda a árvore da cate .. 
quese, que ao Jesuíta deve tantos suores e lágrimas, 
foi o sermão de um franciscano. 

O Franciscano viu organizar-se o império,  que 
êle acompanhou até ao túmulo, e ao qual sobrevive, 
infel izmente mais como uma sombra do que corno a 
representação viva de uma grandeza passada. 

Foi dos claustros franciscanos que surgiram, no 
Brasil , os famosos oradores, cuja tradição ainda per
dura.  

·O Jesuíta rateou as florestas, subjugou os ín
dios, domesticou essas feras ; do Norte ao Sul encheu 
de aldeias e povoações o litoral e o planalto do Bra
sil . 

O Beneditino, o ·Carmelita, o Franciscano pene
traram outr�s florestas ; procuraram, em selvas não 
menos compactas nem menos sombrias, feras não me
nos embrutecidas e furiosas que os gentios : entraram 
no seio mesmo das populações, procuraram e atraíram 
as almas de milhares de brasileiros para os quais não 
tinha brilhado ainda, nas trevas em que viviam, o sol 
do Evangelho. 

O Jesuíta foi o primeiro atleta da catequese , d 
primeiro batalhador da civilização do índio e o de
fensor ardente e audaz da liberdade dos gentios. Foi 
também o vexilário de nossa existência nacional e 
política ; e não se pode eliminá-lo de nossa história 
sem suprimir as origens da pátria. 

Os outros religiosos foram os colonizadores da 
cristandade formada pelo Jesuíta, da pátria católica, 
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que devemos à caridade de Nóbrega , e aos ardores 
apostólicos de Anchieta. 

·O clero, regular e secular, teve, e não repudiou, 
uma missão gloriosa , em mais de dois séculos de nos
sa existência política ; sendo quase incompreensível 
que de uma geração clerical tão brilhante e intrépida 
nos combates da intel igência , como nas batalhas da 
vida pública , sa ísse uma descendência que se esconde, 
hoje, à sombra do santuário, separada das grandes 
questões de nossa época e dos grandes interêsses de nos
sa pátria pelas muralhas das sacristias, onde ela não 
quer e não permite chegar o eco do clarim que con
vida ao combate. 

No período de que trato, não foi só do claustro, 
mas também do clero secular que saíram os homens 
eminentes que brilharam na tribuna sagrada , na ca
deira do magistério,  na poesia, nas letras e nas artes. 

Não só a eloqüência , também a histó.ria e as 
ciências exatas tiveram cultores exímios. , 

Não comporta esta Memória um rol de todos 
êsses homens 

- ·
eminentes que a eloqüência ,  o profes

sorado, as musas , a literatura , e a arte reclamam com<l 
notabilidades. Pode-se ,  entretanto, encontrá- lo num 
interessante escrito, que sôbre os Os Claustros e o Cle .. 
ro no Brasil publicou distinto patrício nosso, o Sr. 
José Luís Alves , que conseguiu dar-nos uma relação 
nominal de todos os oradores , professôres, poetas, 
cronistas, historiadores, artistas no período coloniaL 
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não só das ordens beneditina , carmelita , franciscana� 
mas também do clero secular ( 8 2 ) . 

O clero não se distinguiu somente na esfera cien
tífica e na literatura ; também na política , no jorna
lismo, no parlamento, nos conselhos da nação, na �u
prema governação do Estado. 

Para apressar o movimento da independência 
concorreram coin seus escritos padres regulares e se
culares, entre êstes Januário da Cunha Barbosa, José 
Custódio Dia'S ,  Geraldo Leite Bastos, Francisco 
Agostinho Gomes e Diogo Antonio Feijó ,  que che·
gou à alta posição de regente do Império, tendo sido 
antes ministro da Justiça . 

Na Assembléia Constituinte, nas câmaras e se
nados do Brasil, o clero ocupou , até certo tempo, os 
lugares mais importantes, dos q:uais só o vemos ar
redado depois q·ue o Império, saído das agitações da 
colônia antiga, pareceu firmado nas bases inabalá-
veis de urna nacionalidade. Ver-se-á  no lugar com
petente desta Memória como começou a decadência 
das ordens religiosas. 

O que agora cumpre mencionar são os serviços 
que ao altar e à pátria prestaram estas congregações 
e ordens religiosas, que primeiro na catequese e civi
lização do país, depois na educação da mocidade, no 
cultivo das ciências , das letras e das artes tão alto se 
elevaram. É a dedicação com que não só o Jesuíta, 

( 82 ) José Luís Alves, Os Claustros e o Clero no Bra��il, Re
vista do Instituto Histórico, tomo L VLL de 1895 . 
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que por sua ação prin1ordial e mais vasta no início 
da nacionalidade brasileira , absorve muitas vêzes a 
atenção do historiador, mas também o Franciscano. 
o Beneditino," o Carmelita , se entregaram à conver-'são dos povos gentílicos, e à edificação de templos, 
escolas , e asilos , em todos os ângulos do país : Pará , 
Paraíba do Norte, Piauí, Maranhão, Ceará, Pernam
buco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, S. Pau
lo, Minas Gerais , Santa Catarina , Rio Grande do Sul , 
Mato Grosso, Goiás. É a dedicação com que penetra
ram nas ma�as, civilizando as florestas, convertendo 
os índios, em cuja catequese também os capuchinhos 
italianos muitos serviços prestaram à nação. Fazendo 
a apologia das ordens religiosas ; mostrando con1Cl 
tanto nos conventos e mosteiros das capitais e das pro
víncias , como nos das cidades e vilas do interior, o 
passado dessas ordens é riquíssimo de nomes ilustres 
e de serviços importantes; destacando no clero bra
sileiro, no presente século, quanto à conquista dos 
selvagens e à evangelização do sertão, apenas um no-· 
me - o  Dr. João Carlos Pereira lbiapina, que após 
sua formatura em direito, deixou o exercício da ad
vocacia e magistratura, se c ingiu do burel de captt 
chinho, e apareceu nos sertões e serras de I biapaba, 
atando à Cruz de Jesus Cristo o índio das matas . 
cuja conquista foi a aspiração mais ardente do apos ... 
tólico sacerdote brasileiro, que deixou em todo o No r .. 

te do Brasil um rastro luminoso da sua palavra e d3s 
suas virtudes ; o citado autor de - Os Claustros e 
o Clero no Brasil assim se exprime : " longe, bem lon-



O CATOLICISMO NO BRASIL 1 13 

ge vão êsses tempos em ·que as ordens e o clero brasi
leiro conquistaram tão brilhante nomeada. Hoje, êsses 
conventos estão despovoados, não tanto pelos estra 
gos da morte, como pelas guerras intestinas que nê
les têm lavrado ; guerras que lhes trarão a extermina 
ção completa. Salvando honrosas e raríssimas exce
ções , os religioso.§ que os habitam são os primeiros que 
contribuem para a sua extinção, e que olham com 
olhar de revés para aquelas habitações da virtude e 
da sabedoria ,

-
relíquias preciosas do seu sublime pas

sado, para aquelas pedras enegrecidas e esboroadas pel::t 
ação destruidora dos tempos, para aquêles poemas 
de pedra e cal ,  que ali  permanecem afrontando os 
séculos, sem o menor sentimento de vaidade, -�em 11 -
gar às relíquias preciosas e tradicionais de seu p.a,.,_ 
sado a mais pequena importância , e só almejando que 
no relógio au.gusto dos tempos soe a última hora da 
existência dêsses augustos e veneráveis santuários da 
religião, santuários que nunca deviam deixar de exis -· 
tir, não só por estarem cobertos com a poeira dos sé
culos e pelas tradições ricas e gloriosas ·que a êles estão 
ligadas, como porque êles ainda podem prestar os mais 
assinalados serviços à religião e à pátria , à sociedade 
e ao estado ( s 3 )  ' ' .  

A história das ordens religiosas no Brasil, in
felizmente ainda não foi escrita ; e numerosos do
cumentos que andam esparsos e que poderão servir 
para a construção de um monumento histórico con-

( 83 )  José Luís Alves, ob . cit . 
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digno dos talentos, virtudes e serviços de nosso pas
sado monástico, estão ainda por ser codificados. 

É· certo _ que quem empreender êsse cometi
mento prestará relevante serviço ao nosso país. Uma 
nação não vive só do presente e das preocupações 
do futuro ; mas também das recordações gloriosas 
do seu passado. 

Se não temos ainda uma história das ordens 
monásticas, temos muitos elementos para escrevê
- la ,  e um dos menos preciosos não é ,  sem dúvida, o 
catálogo que nos Anais da Biblioteca Nacional se 
encontra sob o título - A  História das Ordens Re
ligiosas - ·e pelo qual se habilitará quem quer que 
tente escrever a necessária obra a recorrer às mais 
abundantes e preciosas fontes sôbre o assunto. 

Foi,  por isso, êsse catálogo de tantas obras, crô
nicas, coleções, notícias, relações biografias ,  ensaios, 
elogios, cartas ,  discursos , representações, descrições, 
memórias, estatutos, documentos, enfim, relativos a 
congregações religiosas e ordens monásticas ,  um dos 
grandes serviÇos da Exposição de História do Brasil, 
a qual, na frase do ilustre Dr. Ramiz Galvão, biblio
tecário em 1 88 1 ,  foi a execução de um patriótico pen
samento do Barão Homem de Melo ( 84 )  • 

Ao lado das ordens religiosas vão aparecendo, 
no comêço ainda do período colonial, as primeiras 

(84 )  Art . no vol . 9.o ( 1881-82 ) dos Anais ela Biblioteca 
Nacional . 
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das instituições pias e de beneficência que tanta hon
ra hão de fazer ao Brasil. 

Ess.as primeiras instituições são um testemu
nho eloqüente dos sentimentos católicos que anima· 
ra·m a infância de nossa nacionalidade, porque a be
neficência , invenção de Jesus Cristo, é um dos ser
viços gratuitos e populares que só a Igreja tem sa
bido organizar. A mendicidade, a orfandade, as doen
ças, as misérias físicas do homem, como as suas 
misérias morais , não foram olhadas com verdadeira 
compaixão e caridade senão depois que Jesus Cristo 
revelou por elas as mais dedicadas e ternas solicitu
des de seu divino apostolado. 

O paganismo olhava a pobreza como um vício, 
a enfermidade corpórea como uma aberração da na
tureza , mais digna de horror que de compaixão ; os 
indigentes, como menos úteis que os animais, a 
mendicidade como digna de ser suprimida , não pela 
caridade, mas pelo extermínio. 

Jesus Cristo transfigurou tôdas essas desven
turas da humanidade ; e dir-se-ia que tôdas as cir
cunstâncias de sua vida foram adrede preparadas 
para fazê- las amar. A humanidade, antes de Jesus 
Cristo, tinha horror a tudo isso. Depois de Jesus 
- a formosura da po·breza fascinou as almJs ; a 
paixão da mis·éria enfeitiçou os corações ; o mendigo 
disputou aos fidalgos o amor das princesas ; a moci ... 
dade disputou às damas a juventude dos santos ; o 
hospital fêz ciúmes ao palácio ; filhas de reis troca
ram suas púrpuras por aventais ; o salão invejou a 
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enfermaria ; mil donzelas trocaram pelo serviço dos 
pobres a inutil idade dos bailes ; a caridade venceu a 
carne , a ambição e a glória ; mancebos opu lentos , 
cheios de vida e esperança ,  trocaram a riqueza , o ar
dor dos sentidos, a esperança do porvir pelo aposto
lado da doença e da morte ; o lazareto, o hospital .  
o orfanato,  o asilo, os institutos de beneficência , as 
ordens rel igiosas , as congregações e os institutos con
sagrados à pobreza - todos os prodígios da Esmo ... 
la cobriram a �uperfície do globo ; o amigo do escra
vo, o amigo do louco , o amigo do órfão, o amigo do 
leproso , a irmã da pobreza e da dor - todos os após
tolos da caridade glorificaram a Jesus Cristo nesses 
milhões de instituições p ias e beneficentes. lmp�ssí
vel enumerar no mundo tôdas essas instituições ; 
quando é tão difícil , numa pequena Memória HistÓ·· 
rico enumerá - las num só país corno o Brasil . Logo 
no período colonial ,  a Beneficência começa em algu
mas povoações a se revelar em instituições que não só 
tinham por fim acolher os peregrinos, como as an
tigas albergarias , mas proteger os pobres , curar os 
enfermos , enterrar os mortos, educar e dotar as des· 
val idas órfãs e prat icar outras obras de caridade ; 
pelo que o estabelecimento onde em cada povoação 
isso era adotado se chamou Santa Casa de Misericór
dia, ou s implesmente a Misericórdia , ou a Santa 
Casa ( s s ) . 

·o primeiro hosp ital de Misericórdia que se es
tabelece u no Brasil foi o de Santos , nos princípios do 

(85 )  Pôrto Seguro, ob . cit . 



O CATOLICISMO NO BRASIL 1 17 

ano de 1 5 4 7 ,  segundo Melo Morais ( 8 6 ) , ou em 
15 43, .segundo Varnhagen ( 8 7 ) . 

Foi B rás  ·C.ubas , seu fundador, que em presen
ça do pôrto de ancoragem da baía de Santos, para 
enfermaria e curativo da marinhagem dos navios de 
cabotagem que fôssem a S. Vicente ,  e para os foras
teiros, concebeu a idéia , aplaudida pelos moradorLs , 
de sua instituição,  que se realizou com o próprÍ(J 
consentimento do capitão- mor de S. Vicente ,  Cris
tóvão de Aguiar Daltro, e aprovada pelo govêrn() 
com a criação de uma confraria , por alvará de 2 de 
abril de I 5 5 1 ( 8 s ) . 

·Conquanto não exista documento histórico d.1 
fundação da �anta Casa de Misericórd ia da Vitória . 
no Espírito Santo ,  bons fundamentos há para se 
afirmar que essa foi a segunda instituição pia e dÍ'� 
beneficência estabelecida no Br�sil . Êsses fundamen
tos são os que vêm exarados num recente Relatório 
do provedor da mesma casa , do qual se vê que essa , _  
Misericórdia foi primitivamente fundada na vila do 
Espírito Santo,  hoje c idade do mesmo nome ; qtte 
foi seu capelão o padre José de Anchieta ; que numa 
notícia histórica da fundacão da Santa Casa de Re-.» 

cife, baseada em documentos importantes , se dá a 
fundação da de Vitória pelos anos de 1 5 4 5  a 1 5 5 5 : 
que em virtude de petição do provedor e irmãos ao 

(86 ) Melo Morais,  Crônica Ge ra l  e Min uciosa do lmpér·io do 
Brasil . 

(87 )  Pôrto Seguro, oh . cit . 
(88 )  Melo Morais, crônica cit . 
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govêrno da metrópole foram concedidos à Miseri
córdia da Vitória , por alvará de 1. o de junho de 
1 605, os privilégios da de Lisboa ( 89 ) . Às duas pri
meiras casas de caridade seguiram-se, no período co-
lonial, a de Olinda, em 1 560, a da Ilha de Ilhéus, 
em 1 564,  a da Bahia ,  entre 1 549 e 1 5 72 ,  e em 1 582 , 
poucos anos depois da fundação da cidade por Mem 
de Sá , a de S . _ Sebastião do Rio de Janeiro, a qual , 
vai ser, como se verá noutro período de nossa his
tória a desta Memória, pelos seus serviços a milhares 
de desvalidos, e pelos seus magníficos desenvolvi
mentos, a mais bela e opulenta de tôdas as institui
ções beneficentes da América do Sul. 

Ao lado das Misericórdias , a tôdas as quais fo
ram concedidas pela metrópole privilégios análogos 
aos de que gozava no reino a de Lisboa, erigiram-se. 
desde o período colonial, irmandades ou comunida
des , em que, sob a invocação de algum santo e com 
certas práticas devotas, os irmãos se obrigavam, por 
compromissos, a se prestarem certos auxílios. 

As pequenas dimensões desta Memória nãl1 
permitem maior referência às primeiras Misericór
dias do Brasil, que, como já ficou dito, foram as de 
Santos, Vitória , Olinda, Ilha dos Ilhéus, Bahia e S . 
Sebastião do Rio de Janeiro. 

Foi muito depois destas que se instituíram a 
de S. Paulo, que em 1 680 já existia, mas de cuja 

( 89 )  Relatório apresentado à Mesa da Misericórdia da Vi
tória,  pelo provedor Silvei ra, 1898-99 . 
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fundação não se pode dar precisamente o ano ; a de 
Minas e outr�s, que foram surgindo na seqüência do 
período colonial, entre as quais as que o célebre ir
mão Joaquim do Livramento fundou no Destêrro, 
em Santa Catarina , e em Angra dos Reis . Êsses lu
gares guardam ainda, como outros do Brasil , a me
mória do grande benemérito, que, cingido do burcl 
e cordão, fundou à custa de esmolas, que implorava 
de porta em porta , com grandes dificuldades e até sa 
crifício de sua saúde, tantos monumentos, entre os 
quais os seminários dos órfãos, na cidade da Bahia 
e de Itu, em S. Paulo, da grande caridade que o ani
mava. 

É nesta mesma época que êle e outros membros 
de ordens religiosas fundaram não só casas de cari
dade, mas também seminários dedicados à educa
ção da mocidade, como o de Jacuecanga, fundado 
pelo irmão Joaquim do Livramento, e o do Caraçz , 
fundado pelo irmão Lourenço. Êste, foragido de sua 
pátria por motivos políticos, asilou-se no Brasil , 
onde em Minas Gerais se fêz ermitão, habitou nas 
fendas das serras, e com óbulos desveladamente es- , 
molados fundou êsse santuário célebre, de cujas au
las têm saído, há tantos e tão longos anos, tantos 
brasileiros que lhe devem, em tôdas as posições so
ciais , a primeira cultura do espírito, e os primeiros 
preparos do coração ( 9 0 ) .  

Quando, em 1 8 9 1 , ainda subdiácono, fui pas 
sar algumas semanas nesse santuário famoso, um pa-

( 90 ) Pôr to Seguro, História Ge-ral, tomo I . 
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dre meu amigo, vigário então do Rio Novo, pediu
-me por uma carta que o descrevesse. 

" Descrever o Caraça, escrevi numa carta a que 
êle entendeu que devia dar publicidade, e que desde 
então foi reproduzida em vários jornais do Brasil ; 
descrever o Caraça é uma tentativa temerária. 
A ascensão majestosa , que começa duas léguas antes 
do ponto desejado, isto é, desde a raiz da serra até 
às cumiadas onde está o santuário ; a forma colossal 
e exótica das serranias ; a prodigalidade da água , que 
parece orgulhar-se das cascatas luxuosas em que se 
derrama, e que só se humilha diante dessa outra água 
viva que Nossa Senhora oferece , nos recessos de seu 
templo, às almas sequiosas ; a fisionomia das mon
tanhas, revestidas de uma austeridade que força o es-· 
pírito a desprender-se de todos os pensamentos frí � 
volos ; a magnificência das matas que rnargeiam a 
estrada, e exibem, durante todo o trajeto, as mais 
belas variedades da flora ; a sombra e o perfume que, 
ainda de longe, fazem pressentir o bosque sagrado : 
os precipícios medonhos, coroados de vegetação ; os 
abismos incomensuráveis que dão a sensação do belo
-horrível ; as alturas vertiginosas, das quais se divisam 
como pontos num vasto lençol de relvas, c idades ou 
arraiais ; um painel enorme, no qual se atropelam os 
produtos mais colossais do mundo físico ; finalmen
te, em cima, bem no alto, encravado nos penhascos, 
o templo de Nossa Senhora, que se eleva como uma 
súplica da indigência humana ao Senhor de tantas 
riquezas ; tudo isto se contempla , se admira, mas não 
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se descreve. Se não fôra o amor, muito cheio de gra
tidão que vos dedico, ao vosso pedido responderia 
apenas como Moisés , quando exortado a anunciar os 
prodígios de 

·
Deus ; non sum eloquens, não sei fa

lar . . . Daqui parece que todos os reinos do mundo 
estão aos nossos pés ; não se ouve o combate das pai
xões da terra, nem o redemoinhar das misérias hu
manas, nem sequer os ruídos da vaidade universal. 
É um deserto, sim ; mas o Pai Eterno, que para nosso 
irmão mais velho preparou um tão cheio de amargu-

- . - . 

ras e tentaçao, para os trmaos mats moços, preparou 
êste, tão cheio de .delícias, e onde nem sequer permite 
que o Tentador se aproxime dêles. Sente-se, é verda
de, muito frio ; mas o alto calor da alma compen
sa a baixa temperatura do corpo ; e a alegria 
espiritual, estampada em todos os semblantes, não 
deixa que ninguém se queixe da intempérie das 
estações. Ruas, praças, tanques e banheiros na· 
turais , vales, colinas , grutas , cascatas - há re
creios variadíssimos, e perspectivas sempre novas. 
Mui poucos dos que aqui residem têm consegui
do esgotar tôdas as vistas do panorama caracense, 
que se desdobra numa bacia vastíssima, a qual, sem 
dúvida , comportaria uma enorme, gigantesca cida.de , 
com inumeráveis ruas e deliciosos arrabaldes. Nesta 
região, o Breviário, o poema épico da Igreja torna
-se sensivelmente um drama animado. Onde quer que 
se o reze, por sôbre os lajedos , no seio dos bosques, ou 
à beira das grutas, uma multidão de criaturas toma 
a voz do ministro e entoa o Benedicite. Perto de casa 
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há um campo que se chama da condenação ; e ali em 
verdade a gente tem vontade de condenar-se a todos 
os sofrimentos para merecer o amor da Santa Virgem. 

Mais perto ainda há um rochedo escarpado que 
se chama o Calvário; e ali, em verdade, sente-se o de ·· 
sejo de crucificar o corpo, e ,  arrancando-lhe a alma , 
oferecê-la limpa e formosa à nossa Mãe amabilís 
sima , ( 9 1 ) • 

O período colonial, no que diz respeito à Reli
gião, não é notável só, como se acaba de ver, pela ca
tequese, a evangelização, o esplendor das ordens re
ligiosas, e as primeiras instituições pias e de benefi
cência ; é notável também pela organização eclesiás-· 
tica. Católicos como eram, e tendo nas suas conquis
tas sempre em vista a expansão do catolicismo, êsses , 
na frase do épico, 

Reis que foram dilatando 
A fé e o império 

não se esqueceram de prover com tôda a solicitude às 
necessidades da Igreja na sua colônia americana. Foi 
assim que, pouco depois de seu descobrimento, em 
1 5 5 1 , pela bula Super Specula Militantis Eclesiae, se 
criou no Brasil o bispado de S. Salvador, sufragâneo 
do bispado de Lisboa . Até então tinha o Brasil esta-

(91 ) Júlio Maria, O Santuário do Cara,ça - Carta a.o Vi
gário Hipólito Campos, publicada em vários jornais, entre êstes 
O Mar de Espanha de 14 de de junho de 1891 . 
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do primeiro sob a jurisdição espiritual do vigário de 
Tomar, e depois, do bispado de Funchal. 

A bula de criação do primeiro bispado brasi
l�iro continha a um tempo o provimento e a confir
mação do respectivo bispo. 

O primeiro bispo que houve no Brasil ,  nomea
do a pedido de D. João III  pelo papa Júlio I II ,  foi 
D. Pedro Fernandes Sardinha, clérigo do hábito de S. 
Pedro, sacerdote ornado de talentos e virtudes apos
tólicas, que revelou em serviços prestados não só aos 
gentios, como aos católicos. Infelizmente a sua admi
nistração não durou mais de quatro anos, porque, 
tendo embarcado, a chamado do rei, para Portugal, 
onde devia tratar com êle dos interêsses espirituais do 
Brasil, o navio que o conduzia deu à costa na ensea
da ·chamada dos Franceses, e êle, bem como os passa
geiros, que, orçavam por mais de cem, foram mortos 
e comidos pelos gentios da terra. 

D. Pedro não se tinha demorado em seguir para 
a diocese, que se lhe designara, e onde se apresentou 
antes do fim do ano em que tinha sido feita , com a 
criação da diocese, a sua nomeação. 

A sé episcopal estabeleceu-se na cidade de S. Sal· 
vador. Durante 1 2 6 anos não teve o Brasil senão êssc 
bispado, ao qual ficaram pertencendo tôdas as terras 
brasileiras , para tal efeito desanexadas da mitra de 
Funchal .  

Inocêncio II, porém, atendendo às necessidades 
espirituais do país , que iam crescendo de par com o 
seu progresso material ,  e deferindo a petição da Côr -
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te, que no século XVII reclamava a criação de novas 
dioceses : pela bula Inter Pastoralis Oficii, de 22 de 
vembro de 1 6 76 ,  elevou o bispado de S. Salvador à 
dignidade arcebispal e metropolitano. Pelas bulas, 
dêsse mesmo dia ,  Romani Pontificis, e Ad Sacram 
Beati Petri, criou as dioceses sufragâneas de S. Sebas
tião do Rio de Janeiro, e de Olinda. Pela bula Super 
Uni versas de 3 O de agôsto de 1 6  7 7 criou a sé do Ma
ranhão, sufragânea do arcebispado de Lisboa. 

Foram eleitos D. Gaspar Barata de Mendonça 
arcebispo da Bahia ; D. Estêvão Brioso de Figueiredo 
bispo de Pernambuco ; frei D. Antônio de Santa Ma
ria , substituído depois por D. Gregório dos Anjos , 
do Maranhão ; frei D. Manuel Pereira, depois subs
tituído por D. José de Barros do Alarcão, do Rio de 
Janeiro. 

Tais foram as primeiras dioceses, e os primeiros 
bispos do Brasil .  As s�és se instalaram com os seus 
corpos tapitulares, dignidades , cônegos, capelãeh e 
moços do côro. 

No decurso dos tempos, os interêsses espirituais, 
ampliando - se cada vez mais , novas dioceses se foram 
criando , com as quais muito se desenvolveu o pro 
gresso religioso, e prosperou a Igreja no Brasil. A 
diocese de Belém do Pará , cujo primeiro bispo eleito 
foi frei D. Bartolomeu do Pilar ,  foi criada pela bula 
Copiosus in Misericordia, de 4 de março de 1 7 1 9 , do 
papa Clemente I l ,  as de Mariana e de S .  Paulo, cujos 
primeiros bispos eleitos foram frei D. Manuel da 
Cruz e D. Bernardo Rodrigues Nogueira, foram cria-
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das pela Bula Candor Lucis} de 6 de dezembro de 
1 745 , do papa Bento XIV ; as de Goiás e de Cuiabá , 
sendo o primeiro prelado daquela D. Luís Caetano 
Pereira, foram criadas pela bula Sollícita Catholici 
Gregis, de 1 5  de julho de 1 82 6 ,  do papa Leão XII : 
a de S. Pedro do Rio Grande do Sul, foi criada pela 
bula Ad Aves Dominicas, de 7 de maio de 1 848 ,  do 
papa Pio IX ; a de Fortaleza do Ceará , pela bula Pc-o 
Animarum Salute, de 6 de junho de 1 8 5 4, do papa 
Pio IX ; a de

-
Diamantina, pela bula Gravissimum 

Sollicitudinis, da mesmo mês e ano, e do mesmo pon� 
tífice ( 9 2 ) . 

Como se vê, e para torná-lo bem saliente, jun
tam-se às do período colonial as do período monár
quico, desde 1 5 5 0  o u  1 5 5 1  até 1 88 9 ,  têrmo do pe
ríodo monárquico ; em três séculos e meio, o número 
de bispados no Brasil atingiu apenas a doze ; não se 
criando, desde 1 8 54,  isto é, durante 3 6  anos, nenhu
ma diocese. Não obstante, em todo o período colo
nial, isto é, nos séculos XVI, XVII e XVIII,  do 
nosso regime monárquico, a Religião teve no Brasil 
um grande desenvolvimento, e saliente preponderân
cia sôbre os negócios e interêsses do país. Se de um 
lado, os bispos com os s�us cooperadores consegui
ram, sem obstáculos, ou oposição do Estado, dar à 
Igreja a importância e o valor que de fato teve não 
só como diretor das almas, mas também como auxi-

(92 )  Pôrto Seguro, ob . cit. Martins Júnior, ob . cit .  Goud, 
H ist6ria Eclesiástica, . 
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liar dos poderes públicos na obra do desen,rolvimen
to nacional ; de outro lado, o povo, cujas classes diri
gentes não estavam ainda contaminadas pelo racio· 
nalismo e o materialismo político, se deixava fàcil
mente conduzir pelos princípios da fé. Bem longe 
de divorciar os seus interêsses da Igreja, o povo pro
curava dar aos seus representantes tôda a fôrça mo
ral ; procurava na obediência ao clero elevar-lhe ainda 
mais o prestígio ; o clero tinha ação, e exercia \ com 
consciência e patriotismo os seus direitos, como cum
pria com dignidade os seus deveres . 

No período colonial não só a catequese , a evan
gelização, a atividade das ordens monásticas brilha
ram nas páginas de nossa história ; também a arte� 
a poesia e a eloqüência tiveram fulgores que se não 
apagaram ainda . Recorrendo a valiosos subsídios es
parsos em escritos de autores brasileiros ; estudando 
com diligência e senso religioso os monumentos ar .... 
tísticos do nosso passado colonial ,  pôde um distinto 
compatriota nosso, o Dr. Cunha Barbosa, fazer-nos 
contemplar o Aspecto da Arte Brasileira Colonial. 

Mostra-nos êle nesse trabalho como nos tempos 
coloniais a arte foi cultivada pelas ordens religiosas, 
que enriqueceram o interior de suas igrejas com or
namentações douradas ; que muitas de nossas igrejas 
são magníficos monun1entos que atestam o progresso 
das artes mecânicas , os ofícios daquela época, em que 
tanto se desenvolveram as artes e ofícios liberais ; que 
era verdadeiramente notável o luxo dos templos . 
muitos dos quais, primores de arquitetura, revelam 
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o progresso que tinham as artes de ornato, decoração, 
pintura , talha , dourados e alta marcenaria ; que na 
Bahia , em Pernambuco, Rio de Janeiro e Minas Ge
rais os artistas ourives primavam em artefatos de 
ouro e prata, e na fabricação de caixas para rapé ; que 
as pedras preciosas, desde o diamante até o crisólito. 
eram lapidadas e trabalhadas pelos nossos artistas ;  
que foi grande o progresso e o esplendor da música , 
estudada com gôsto e proficiência em todo o Brasil ; 
que um dos benefícios da instalação da família real 
portuguêsa no Brasil foi a criação da Academia das 
Belas-Artes, para a qual vieram da Europa , contra
tados, artistas notáveis ; que, enfim, se durante os 
três séculos coloniais o Brasil dispôs de homens no
táveis nas letras_ e no púlpito , como os mais eminen
tes da culta Europa,  também os teve nas artes com 
igual merecimento ( 9 3 ) . Pode-se ,  pois, dizer que foi 
verdadeiramente fecundo sob o tríplice ponto de vista 
do verdadeiro, do útil e do belo, o nosso regime co
lonial ; porqu_e êle plantou a Fé, desenvolveu o Tra
balho, dignificou a Arte. Seus últimos dias ,  que co
meçaram com as pompas e as solenidades grandiosas 
da Côrte de O. João VI, foram como que os raios 
mais intensos e vivos de uma luz que se vai extinguir, 
na qual brilharam a música, a poesia e a eloqüência , 
as partituras de José Maurício, os versos de Sousa 
Caldas , os sermões de S. Carlos, Sampaio e Mont' Al
verne. 

(93 ) Dr . Antônio da Cunha Barbosa, Aspecto da, Arte Co
lonial Brasileira, . Memória apresentada ao Instituto Histórico . 
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Sem dúvida, nesta época, o Brasil tem, mesmo 
sem sair do clero, outros talentos que brilham e que 
gozaram de fama e glória . Tem frei Caneca , poeta , 
orador e jornalista , que, fascinado pelas suas ardentes 
aspirações políticas, se fêz um dos principais prota
gonistas da revolução pernambucana recusando-se a 
aceitar a Constituição de 1 8 24, e reconhecer corno 
legítimo soberano aquêle que, na sua frase, o Brasil 
extemporâneamente condecorou com o título de Im
perador; frei Caneca , que, prêso, pôs to a ferros, en 
carcerado, ainda depois disso tudo, pregou a resistên 
cia, e, parece, não tinha sobrevivido ao período colo·· 
nial senão pat� ser, pelo seu fuzilamento, um lúgubre 
sinal de sangue no a lvorecer do Império. ( Vide nota 
sôbre frei Caneca. ) 

Tem o cônego Januário da Cunha Barbosa , vul
to político e l iterário, fundador do Instituto Histó 
rico e Geográfico B rasileiro. Tem frei Bastos , fran
ciscano, um dos mais _populares oradores sagrados de 
sua época , talento em que se cruzam os arroubos da 
eloqüência com os enlevos da poesia , celebrado em 
épicas invectiv�s por Junqueira Freire ; frei Bastos . 
vate grande e infeliz, que de si próprio disse, num so .. 
nêto magnífico : 

Se um homem houver, homem tão forte 
Que possa ver em sua casa entrando 
Malfeitores cruéis assassinando 
A cara filha, a cândida consorte, 
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Se um tal homem houver que sem trans-
[porte 

Veja o cé� rubros raios vomitando, 
O mar pelos rochedos atrepando, 
A terra inteira a bracejar com a morte; 

Apareça êsse herói assim disposto, 
Que lhe quero mostrar por dentro o peito, 
E quero lhe não mude a côr do rosto ! 

Há de cair em lágrimas desfeito 
Vendo o meu coração pelo desgôsto 
Em mil rupturas e pedaços feito. 

Sim, o Brasil tem no ocaso do período colonial 
êsses e outros vultos. Os que, entretanto, vemos 
mais celebrados e honrados pela côrte de D. João VI, 
o príncipe que êles fascinam, e de cujo reinado, não 
sem glória , fazem, por assim dizer, condignas exé-

. - . 

qutas , sao os segutntes : 
Padre José Maurício, grande músico, cujos tra

balhos rivalizam com os dos maiores compositores 
do mundo ; cujo Requiem, no ju ízo dos competentes , 
eleva-se até à altura dos maiores e mais universalmen
te aplaudidos ; José Maurício , sublime no órgão, no 
piano,  no cravo e na viola ; que espantou a côrte de 
D. João VI , venceti Marcos Portugal ,  afamado ma
estro europeu , que pretendera suplantá-lo ,  e imorta� 
l izou o seu nome na história da Harmonia . O padre 
Sousa Caldas, que cultivou a eloqüência e a poesia ; de 
quem , como poeta , temos os Salmos, e de quem, 
como orador, a julgar por es ta estrofe : 
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Do Brasil esplendor, da pátria glória, 
Discursando ou falando trovejava; 
O discurso, a dição, a essência, a forma 
Tão veloz como o raio se inflamava. 

que para sua urna funerária escreve·u o ilustre poeta 
mineiro José Elói Otoni, devemos acreditar que teve 
grande reputação no púlpito. Frei Francisco de S.  
Carlos . frei Francisco de -Sampaio e frei Francisco de 
Mont'  Alverne , três atletas da tribuna sagrada , que 
( 94 ) todos três nasceram na cidade de M em de Sá, 
nos fins do século X\11/1 no mesmo mês, pôsto que 
em anos diferentes, escolheram a mesma vida de 
claustro . cingiram o tnesmo cordão e saia/ do pobre 
de Assis , ocuparam todos três a cadeira do magisté
rio, todos três colheram louros e ovações no . púlpito, 
ocuparam no convento os cargos mais elevados, fo
ram todos três teólogos da nunciatura apostólica, 
pregadores régios ; todos três iguais no nome de ba
tismo, no talento e na glória , pela amizade unidos 
em vida , na morte todos três em sepulturas unidas, 
no mesmo claustro do seu convento. 

Foi grande, repito, o período colonial .  É certo 
que desde as origens de nossa organização eclesiásti
ca , o padroado tinha ficado, de algum modo, insti .. 
tuído, pois que pela bula institucional da diocese da 
Bahia tôdas as terras do Brasil desanexadas para êste 
efeito da mitra do Funchal ficavam pertencendo ao 

( 94 )  José Luís Alves, ob . cit . 
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novo bispado, mas como terras que eram da ordem 
do Cristo continuavam sujeitas u in spiritualibus et 
in temporalibus'' ao . seu grão-mestre. 

É certo isso ; mas o padroado,  mais tarde trans
formado num instrumento de opressão e aviltamen
to para a Igreja ,  não tinha tido ainda as celebérrimas 
interpretações que no nosso período monárquico-in
dependente lhe dera� os nossos políticos e estadis
tas , cada qual , salvas as devidas exceções, mais sol í
cito e cuidadoso, nas assembléias , nos parlamentos � 
nos ministérios ou nos conselhos de Estado de firmar 
a supremacia do Estado sôbre a Igreja ,  do rei sôbre o 
papa ; de nulificar a ação religiosa no país , neutrali
zando, quanto possív·el, a influência do catolicismo 
nas leis ,  nos códigos , na educação e no ensino literá
rio das gerações brasileiras. 

É preciso, porém, não antecipar nesta Memória 
a consignação de fatos de que ela se vai ocupar nou
tro período. 

O que desde já não pode deixar de ficar assina · 
lado é que em toda essa época da nossa história a se
mente cristã ,  que os primeiros descobridores lança
ram no solo virgem do Brasil , tirada do Santo Sacri
fício da Missa , orvalhada pelo sangue do martíric.., 
dos primeiros franciscanos vitimados pelos índios, 
desabrochada em árvore de civilização pela cultura 
dos heróicos evangelizadores da Companhia de JesUS: 
regada pelo suor das ordens reiligiosas, de um episco
pado valente e de um clero cheio de fé e de patriotis
mo, cresceu ,  desenvolveu -se, desdobrou-se em ramos 



132 PADRE JÚLIO MARIA 

formosos que abrigaram à sua sombra muitas gera·· 
ções brasileiras. 

O que deve , como síntese de todo êsse período, 
ficar assinalado nesta Memória é que o período colo
nial ,  pela profundeza , vivacidade e entusiasmo do 
sentimento ca tól ico em tôdas as suas ma nifestações , 
nas ciências ,  nas letras ,  na arte , na eloqüência , nos 
claustros , na pol ítica ,  na  vida do povo brasileiro,  foi 
para a I greja , no Brasil - o esplendor da  Religião. 



CAPfTULO 11 

DURANTE O IMPÉRIO 

Grande e majestosa tinha sido a obra do cato
licismo no Brásil , cujos alicerces nacionais foram fir
mados pelos discípulos de Cristo,  que abençoaram e 
santificaram as terras descobertas , catequizaram os 
selvagens, fundaram as cidades, formaram as popu
lações, iniciaram os costumes cristãos, e, do Norte ao 
Sul, em todos os pontos da região brasileira levant�
ram triunfante a cruz civilizadora. 

Henrique de Coimbra, Nóbrega ,  Anchieta , o 
franciscano e o jesuíta foram os progenitores da nossa 
cristandade. Foram, sem dúvida, os primeiros orga
nizadores desta nação, que mais forte e mais viril , 
mais robusta teria sido, se o grande ideal, que aos 
evangelizadores animou, de um povo acentuadamen
te brasileiro, não fôra tolhido na sua começada reali
zação pelos mil obstáculos que lhe opuseram a avi
dez, a ambição, os embustes, a perseguição dos colo·· 
nos e por último essa expulsão, de que resultou o re
trocesso da civilização cristã no continente brasileiro. 
Com as medidas vexatórias de Pombal em Portugal 
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e as violências dos nossos antepassados no Brasil a 
obra do jesuíta desmoronou-se .  os índios volveram 
aos desertos , as povoações e as aldeias da catequese 
não mais deixaram ver senão ruínas. 

Ainda assim de que outra fonte, a não ser a 
cristandade organizada com os labores , o suor e o 
sangue do missionário, poderia sair a jovem nação, 
cujo primeiro vagido político foi o grito do lpiran
ga, mas cuja gestação nacional foi produto fecundo 
das idéias e dos sentimentos cristãos que o claustro r 
o púlpito, as ordens religiosas e a tribuna sagrada , o 
clero regular e secular, com suas aulas , seus discursos, 
seus escritos davam aos brasileiros ? 

Depois de um tão vasto período histórico , em 
que o Brasil sente . desde o seu berço , no ensino do 
jesuíta, até ao ocaso do colonato,  na administração 
de D. João VI, a poderosa influência do catolicismo : 
depois dêsse grande percurso de mais de três séculos , 
era impossível que um império se fundasse no Brasil 
sem recorrer ao elemento religioso, e sem pedir à Igre
ja  o prestígio necessário para substituir, se não na 
realidade , ao n1enos aparen temente de acôrdo com :ts 
idéias e os sentimentos religiosos da nação. Quando 
as aspirações da independência começaram a alentar 
a alma de nossos antepassados já o Brasil era católico : 
tão católico que a Constituição Política de 1 824,  is to 
é, o pacto fundamental do império, não fêz senão re
conhecer êsse fa to, prescrevendo no art. 5 °  " a  rel i -
gião católica , apostólica , romana continua.rá a ser 
a rel igião do Império " 
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Da expressão continuará decorre o reconheci
mento constitucional de um fato preexistente ao im
pério, que não fêz senão dar à religião, no regime 
por êle inaugurado, as imunidades e os privilégios le
gais de que ela já  gozava , e qtte, ao legislador consti
tucional pareceram não só de direito da· Igreja ,  como 
também de conveniência do Estado. Não foi ,  pois , 
fique bem firmado, a Constituição quem fêz da re
ligião católica a religião do Brasil . Não foi um có
digo político quem fêz do catolicismo a rel igião na
cional. O catolicismo foi reconhecido pelo legislador 
como um fato anterior ; a religião católica reconheci
da por êle como um direito adquirido da nação bra
sileira . Êste duplo reconhecimento sobe de ponto, 
tendo sido feito, como foi, aum artigo , dos que os co
mentadores chamam constitucionais . isto é, os que 
afetam os direi tos individuais e políticos dos cida
dãos. 

As considerações que acabam de ser feitas não 
são inúteis ,  mas de alta importância , quando vemos 
as falsas idéias e os errôneos conceitos de muitos dos 
nossos ·homens a respeito da Igreja no Brasil. 

Acreditam alguns dêles, como recentemente têm 
mostrado no regime republicano, que a religião c�
tólica no Brasil não passava de uma criação artifi 
cial da lei ; que fàcilmente se podia eliminá- la da vida 
da nação ; que fàcilmente se podiam promulgar código� 
e leis , fundar escolas e formar educação sem atenção 
às crenças rel igiosas . 

.. 
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Tal política , sôbre ser altamente absurda no re
gime democrático , é crassamente ignorante das nossas 
tradições , de nossa história , de nossa formação e evo
lução nacional. 

Os que supõem, no Brasil , que o catolicismo não 
tem preponderância entre nós, não foi introduzido 
nos nossos usos e costumes senão por ter sido rel igião 
do Estado ; os que supõem aqui o altar uma criação 
do trono estão completamente enganados ; e, não só 
ignoran1 ,  como já disse , a história de nossa formação 
e evolução n�_cional , as origens do povo brasileiro ; 
mas desconhecem igualmente, em relação à Religião, 
a seqüencia de todo êsse período de nossa história -

. , . 

o rmperro. 
�ste, no seu início, é certo , pediu à Igreja o pres

tígio necessário à sua fundação ; mas desde logo se 
desenvolveu , paralelamente a ela ,  com orientação e 
intuitos diversos, em atividade oposta . É o que se 
verá nesta Memória, em 6 7 anos que foram o perío
do do império, desde 1 8 22  até 1 8 89 .  

Quanto ao tempo decorrido de 1 808 ,  data da 
chegada de D. João VI ao Brasil , até 1 822 ,  data da 
aclamação e coroação do príncipe D. Pedro como pri
meiro imperador do Brasil , ficou incluído no período 
colonial ,  o qual oficialmente só terminou em 1 8 1 5 , 
e completamente só com a independência, que nos l i  ... 
bertou da metrópole. 

A exposição dos fatos bem justificadas tornará 
as minhas afirmações em relação ao período do impé
rio, que, aliás, não será nesta Memória julgado em re-
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lação à Religião, senão com a mesma bitola com que 
o julgaram a�guns de seus melhores servidores. Para 
isso, na exposição e comentário dos fatos, recorrerei 
às fontes mais puras, isto é, a opiniões e escritos de 
ilustres e genuínos monarquistas. 

O período do império, disse eu na introdução, é 
caracterizado pelos seguintes fatos : o regalismo, o ani
quilamento das ordens religiosas, o desprestígio do 
clero, a reação enérgica mas efêmera do episcopado 
e do elemento católico contra as usurpações do po
der público, o racionalismo e o cepticismo das clas
ses dirigentes . 

O método e a clareza aconselham a considerar 
separadamente e na ordem proposta cada um dêsses 
fatos. 

O regalismo. O império, é certo, pediu à Igreja 
a sua sa:gração. Entretanto, três anos não tinham 
decorrido, e já da parte do Estado se manifestava a 
tendência de preponderar sôbre a Igreja,  invadir sua 
esfera de ação, desconhecer os seus direitos e concul
car seus priviJégios. É assim que, depois da indepen
dência , um dos primeiros cuidados do Estado, pro -· 
mulgada a ·Constituição do império, foi enviar a 
Roma um ministro extraordinário, monsenhor Fran
cisco ·Correia Vidigal ,  encarregado de obter da Santa 
Sé uma concordata, em virtude da qual continuassem 

'· no chefe do império os antigos direitos de que, em re
lação à Igreja ,  se achavam de posse os soberanos de 
Portugal. 
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Tal concorda ta não se efetuou ; em vez dela, ti 
vemos, em 1 8 2 7, urna bula concedendo à coroa do 
Brasil os mesmos direitos que tinha a de Portuga l 
pela dos papas Leão X e Júlio III  em 1 5 1 4 e 1 5 5 0 , 
isto é ,  o padroado secular da coroa quanto às catedrai s 
e o eclesiástico da ordem de Cristo para os benefícios 
com ou sem cura. Exigiu a Santa Sé, quanto à apre 
sentação dos bispos e párocos , a plena execução da 
sessão de 24 do Concílio de Trento. 

Do exposto resulta : 1 . 0, que o próprio Estado, 
enviando a Roma para o fim aludido um ministro 
especial ,  reconhecia na Santa Sé o direito de conceder 
padroados ; 2 . 0, gue a Santa Sé, com a bula de 1 82 7  
nada invocou no direito preexistente. 

Qual era êsse direi to preexistente ? O direito re -· 
sultante de uma simples tolerância da Santa Sé, de 
um padroado admitido por ela . Nenhuma das pre
tendidas l iberdades da Igreja lusitana prova em Por· 
tugal a existência de um padroado, que não o conce
dido pela Igreja ; nem o padroado pode ser delegaçãc, 
nacional, porque sua natureza é espiritual ,  e a sobe
rania da nação é de ordem temporal. 

Êsse padroado, único que existia em Portugal , 
a Igreja o admitiu no interêsse do seu serviço, e sem 
prejuízo da sua l iberdade. Compreende-se que se a 
Igreja , por causa do padroado, cumulava os prínci
pes e seus governos de favores e distinções , era para 
que êles a auxil iassem, e não para que se tornassem 
seus opressores . 
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Quaisquer que fôssem os abusos, os excessos do 
poder temporal, em Portugal, absorvendo tôdas as 
reservas pontifícias, os direitos dos bispos e cabidos, 
não podia iss.o constituir nunca um direito contra a 
Santa Sé e a favor da coroa , não revestida pela lgre
já ,  em que pese aos regal istas, do direito do padroado. 

Mas, qualquer que fôsse a forma, em Portugal , 
do padroado, é certo que , no Brasil , o Govêrno re
conheceu que a sua concessão era direito da Santa Sé , 
da qual , em 1 8 2 7 , solicitou favores e privilégios idên
ticos aos de que gozava o Estado Lusitano. Não ten
do o Govêrno aceitado as condições exigidas pela 
Santa Sé, que nunca reconheceu por meio de um do -
cumento o padroado, é claro que êste de direito não 
existia no Brasil. 

Que não existia , provam tôdas as bulas que iam 
sucessivamente criando dioceses no Brasil ; bulas das 
quais se deduz que nada se havia estipulado quanto ao 
padroado : que êste não fôra dado com o título e a s  
prerrogativas · do Direito Canônico ao govêrno brasi
leiro, o qual só por mera concessão da Santa Sé apre
sentava bispos e beneficiados. 

Que o padroado nunca foi no Brasil direito do 
Estado prova-o também o procedimento dêste, que 
só de 1 8 4 3 em diante se animou a afirmá-lo clara e 
publicamente , declarando que o direito de padroadll 
era de competência do imperador, sem dependência 
da concessão pontifícia. 
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Entretanto, .  as exigências do regalismo no impé
rio não começam nessa data, mas desde 1 824. Parl 
verificá-lo, basta � recorrer ao aviso de 2 8  de agôsto de 
1 824, e às Instruções dadas ao ministro Vidigal ,  a "- ·  
quem o govêrno, lembrando quanto a Santa Sé gostL' 
de ingerir-se nos negócios dos Estados em matéria de 
jurisdição, recomendava muita discrição e diligênci?. 
para conseguir tôdas aquelas coisas que deviam per
tencer ao imperador como Soberano Protetor e Pa
droeiro da Igreja do ;Brasil, entre as quais nomear fun
cionários para todos os benefícios , arcebispos , bispos , 

A , 

conegos , nomear e apresentar pessoas para as ses va -
gas ; para conseguir, quanto aos benefícios de paró
quias ,  o reconhecimento de todos os direitos exercidos 
até então pelos reis de Portugal : para , quanto à ma
téria de dispeD.sas , fazer vingar os direitos legítimos 
dos bispos hábil e artificiosamente esbulhados pelél 
Santa Sé do produto dessas dispensas, quando é certo 
que os bispos de que se trata são iguais aos bispos de 
Roma, os quais não devem ter mais que as prerrogati
vas necessárias à conservação da unidade da Igreja -

para,  quanto aos núncios apostólicos, não esquecer a 
conveniência de não serem êles revestidos do caráter 
de núncios ; para , quanto aos religiosos, de nenhum 
modo concordar em novos estabelecimentos no Bra
sil , que não precisava de monges. 

Tais as instruções de 1 824 ,  cuja  conclusão erü 
uma recomendação ao ministro para que, negando ou 
dificultando à Santa Sé as medidas reclamadas,  a amea
çasse de que o imperador nomearia os bispos e os fa-
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r ia sagrar imediatamente ! ·O regalismo, porém, não 
se manteve muito tempo oculto,  e na sombra de ins
truções diplomáticas. Logo, nos debates da primeira 
legislatura ,  êle irrompeu com acrimônia e irreverên
cia para com a Santa Sé. De diversas bulas ,  criando 
novas d ioceses , e ,  contra o disposto no art .  1 O 1 ,  § 
4.0  da Constitu ição,  submetidas à sua aprovação, as 
câmaras sàmente aprovavam a parte referente à exe
cução e aos l imites dos novos bispados, julgando-se 
em tudo mais de nenhum efeito as bulas ; o Govêrno, 
ao mesmo tempo que rejeitava o padroado, continua
va a apresentar sacerdotes . Filhos da Igreja ,  que ao 
mesmo tempo renegavam de seu batismo, do juramen
to prestado como deputados, e alguns até de sua or .. 
denação, faltavam nos seus discursos ou pareceres de 
comissão, para com a Santa Sé, às regras mais trivia is 
de civilidade e cortesia .  A propósito da bula de 1 82 7, 
aliás solicitada pelo próprio govêrno brasileiro, e que 
concedia à coroa do Brasil os direitos que a de P·ortu·· 
gal tinha , consistentes no padroado secular quanto 
às catedrais e no padroado da Ordem de Cristo para 
os benefícios eclesiásticos, exigindo a devida obser
vântda de certas disposições do C.oncílio de Trento, foi 
apresentado na Câmara dos Deputados parecer as
sinado por leigos e padres, j ulgando-o ofensivo à 
Constituição do império, da tolerância dos cultos. 
por ela · garantida,  usurpação dos direitos do Impe·· 
rador. Êste, por direito próprio e pela Constitu ição 
do império , tinha , segundo o parecer, os direitos que . 
a bula pretendia conceder- lhe. A bula , segundo o tal 
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parecer, era ��orbitante das prerrogativas do papa, 
que não tem nenhum depósito do poder temporal 
para dêle fazer participantes n1onarcas seus amigos : 

Odiosa tamb·ém era a bula, segundo o parecer ,  
por conferir ao imperador direitos que êle já  tinha 
por títulos mais nobres ( 9 5 ) ! 

Enfim, por todos os seus órgãos, desde 1 82 7 , 
o império declarou que o direito· do padroado era u m  
direito próprio do principado civil , e não concessão 
do papa. Contra tal prepotência do Estado, ao me · 
nos implicit�mente nas suas bulas ,  .sempre protes
tou a Igreja , declarando nelas o sumo pontífice con
ferir ao chefe do Estado o direito de padroado. O re
galismo, entretanto, implantou-se no Brasil 

Desde 1 8 2 7  a legislação é uma série progressiva 
de atentad·os contra a Igreja e seus ministros bem 
cedo reduzidos ao papel de empregados públicos . 
Desde então, viveu a Igreja manietada pelo regalis
mo e galicanismo, transplantados de Portugal e que 

.. -
se inveteraram na política e administração do Brasil .  
que embaraçavam e limitavam quanto possível ; não 
tendo aparecido, segundo o conceito de Cândido Men
des e Benevides , um só govêrno verdadeiramente ca -

. -

tóltco. 
Todos os estadistas do império mais ou menos 

entendiam, como o marquês de S.  Vicente, em seu 
Direito Público, que o Estado tem o direito de pol í-

( 95)  Relatório das comissões reunidas de Constituição e Ne
gócios Eclesiásticos, da Câmara dos Deputados, aprovado na sessão 
de 16 de outubro de 1827. 
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cia sôbre o culto religioso, e o direito de inspeção sô ... 
bre a doutrina e a disciplina : como o desembargador 
Sousa , que a nomeação de bispos e provimento de be 
nefícios eclesiásticos é direito próprio da soberania 
nacional ;  como os conselheiros de Estado, em 1 8  73 , 
na questão dos bispos, que êstes, como funcionários 
:Júblicos , da nomeação do imperador, deviam obede
cer antes a êle . do que ao papa, e cumprir as ordens do 
--oder execu tivo antes que os cânones da Igreja .  Com 
o apoio dos estadistas, o aplauso das câmaras e a pre· 
potência dos governos sucessivamente foram apare 
cendo as usurpações que transformaram a proteção 
do Estado num vexatório sistema de inspeção sôbr� 
a Igreja ,  cujos seminários chegaram a ser, em 1 8 63 , 
regulamentados pelo Estado. Já antes , a Igreja tinha 
visto as ordens militares do império arbitràriamentr. 

.. 

despojadas de seu caráter religioso. O poder invasor, 
conquistando à fôrça o padroado, deu a maior ampli
tude possível à secularização do Estado ; transformou 
em empregadQ_s civis os bispos, cônegos e párocos, to 
dos os funcionários da Igreja .  Para o martírio da 
Igreja tudo concorria , até o próprio clero, que, mudo� 
de bJ:aços cruzados, assistia a êsse espetáculo, e a tu4o 
se sujeitava, até mesmo à disposição legislativa que 
impWlha pen� _a todo brasileiro que recorresse à auto
ridade estrangeira , residente dentro ou fora do Impé
rio, sem legítima licença , para impetrações e privilé
gios de hierarquia eclesiástica ! 

Desde 1 8 2 1  os bispos e os párocos foram clara
mente considerados e tratados como agentes do poder 
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executivo ; e isso por iniciativa de um padre, o célebre 
Diogo Antônio Feijó. Já antes , em 1 83 0 , o Govêrno 
tinha declarado que os empregados eclesiásticos, para 
assistirem às sessões de assembléia , de que fizessem 
parte, ficavam isentos de exercer os cargos da Igreja. 

Declarando que os funcionários eclesiásticos eram 
funcionários civis ,  porque êle os pagava, esquecia-se 
o Estado de que o pagamento das misérrimas côn
gruas era feito com dinheiro da própria Igreja ,  de 
cujas rendas o Estado, que fôra constituído deposi
tário delas, tirava para os funcionários da Igreja or
denados (]ue,  além de diminutos, eram sujeitos ao 
impôsto civil. Não contente com tão fraudulosa 

- - . . . . 

usurpaçao, nao permttta em certos casos , aos mtnts-
tros do culto, seus pretensos empregado6, enterrar 
os mortos,  batizar ou casar os vivos, sem o sêlo da 
autoridade temporal ,  solicitado e pago. A supressão, 
por artificiosa espoliação, dos recursos pecuniários d:t 
Igreja,  chegou ao ponto de serem suprimidas as ren
das que por bula aceitas, mas depois suprimidas pelo 
império, eram· 

destinadas à instrução do clero e à ca
tequese dos índios. Chegou ao ponto de com o auxí -
l io, na Câmara dos Deputados, de três padres , Feijó. 
Ferreira de Melo e Reinaut ,  que constituíram a res-
pectiva comissão, negar-se à Santa Sé o direito, que 
tinha, de receber do império, por efeito da bula, por 
êste próprio sol icitada ,  a contrib�ição prometida 
anualmente para o dinheiro de S.  Pedro. No parecer 
de tal comissão, a bula é qualificada corno um decre
to de tributo sôbre a nação brasileira , revestido do 
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manto da religião e, a lém disso, atentatório da disc i 
plina eclesiástica e autoridade dos bispos. ·O regalismo 
invadiu tudo, apoderou-se de tudo,  de tudo serviu-se. 
leis , códigos, ministérios , câmaras, assembléias, para 
manietar e oprimir a Igreja . Foi uma marcha inces ... 
sante ; e bem depressa os artigos da Constituição, que 
prescreviam a religião do Estado e os seus privilégios, 
eram letra morta. O ato adicional à Constituição, no 
seu art. 1 O ,  § 1 .  o e § 1 O ,  deu às Assembléias Provin
ciais, não só a atribuição de legislar sôbre a divisão 
eclesiástica , mas a de legislar sôbre conventos e quais
quer associações religiosas. O Código Criminal ( 9 6 ) , 

ofensivo do art. 5 .  o da Constituição, só teve penas 
para os que negassem a existência de Deus, ou a imor
talidade da alma, permitindo, por exclusão, a ofensa 
às outras verdades dogmáticas da religião católica. 

O decret� do 2 8  de março de 1 8 5 7 ,  que regulava 
o recurso à coroa, deu origem no Brasil ao princípio 
de direito português , que dava ao estado a faculdade 
de regular a disciplina externa da Igreja. Tôdas as 
ordens religiosas perderam, por decreto, o caráter re
ligioso. Em 1 854 ,  contra uma lei expressa de 1 82 8. 
o aviso de 2 1  de julho declarou que competia ao im
perador a nomeação e apresentação de todos os be 
nefícios eclesiásticos e dignidades , independentes d� 
consulta ou propostas a prelados ou por prelados, 
como era de uso. 

(96 ) Código Criminal, art . 81 . 
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Impossível enumerar, nesta pequena Memória!' 
tôdas as usurpações do regalismo no Brasil ,  desde seus 
primeiros ensaios , em 1 8 2 4 ,  até aos seus maiores ex
cessos , como os que se verão oportunamente ,  na ques
tão dos bispos, em 1 8 7 3 . A legislação do império, no 
prazo de 1 8 2 7  a 1 8 8 9 ,  é uma emaranhada rêde de al 
varás, consultas, resoluções, avisos e regulamentos, 
em cujas malhas o império· trazia prêsa e manietada 
a Igreja ; e da qual se vê , conforme um exato e precio-· 
so resumo, de conveniente reprodução nesta Memória . 
que : - os ministros ordenavam ridiculamente aos 
bispos o cumprimento dos cânones do Concílio de 
Trento no provimento das paróquias ; proibiam-lhes 
a sa ída das dioceses sem licença do govêrno, sob pena 
de ser declarada a sé vacante, e proceder o govêrno à 
nomeação de sucessor ; sujeitavam à aprovação do .go 
vêrno os compêndios de teologia por que se devia es
tudar nos seminários , revogavam as disposições dos 
estatutos de certos cabidos, ordenavam-lhes pontual 
observância do Sagrado Concílio Tridentino ; decla
ravam que, dado o caso de sé vacante, a jurisdição 
episcopal passasse tôda ao vigário capitular ; conce
diam, por graça imperial ,  ao cabido metropolitano, o 
direito de nomear um, depois de expirado o prazo do 
Concílio ; isentava os capelães militares da visita dos 
prelados ,  dando- lhes o direito de usar de sol idéu e 
anel ; proibiam que as ordens religiosas recebessem no
viços ; autorizavam os superiores regulares a l icencia
rem os rel igiosos para residirem por seis meses fora de 
seus conventos ; aprovavam as resoluções capitulares 
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dos frades franciscanos : concediam o uso de cinta e 
borla encarnados aos cônegos do Pará , ficando mu
dada a côr de que usavam ; declaravam que os páro ·  
cos não têm o direito de exigir as velas das banquetas . 
fixavam o competente para a nomeação do porteiro da 
massa nas catedrais ( 9 7 ) . 

Tal foi, em suas linhas gerais, e sem ter ainda em 
conta os seus maiores excessos, quais os de 1 8  73 , na 
questão religiosa , o regalismo no Brasil , onde, em 
consciência , ninguém dirá ter sido êle menos hostil 
à Igreja do que foi na Prússia o josefismo. 

Entretanto, só quando dois bispos brasileiros fo
ram acusados, processados e condenados por não cum
prirem ordens do poder executivo contrárias a cânones 
da Igreja - houve um brado contra a opressão. E� 
longo período, em 6 7  anos do império, o clero, mu
do, impassível, resignado a tudo que se lhe impunha, 
só despertou um instante, voltando ao sono letárgico 
da indiferença. Êsse mesmo brado vigoroso e heróico , 
desferido em 1 8 73 , por D. Vital e D. Macedo Costa , 
as duas vítimas do regalismo, não teve mais, anos de
pois, para muitos ouvidos, nas fileiras do clero, uma 
repercussão agradável ; parecendo a certos padres, comü 
a certos leigos , que os dois heróis não tinham sido mais 
do que dois imprudentes que perturbaram a agradá
vel paz em que vivia a Igreja . 

( 97 )  Pcu;toral Coletiva dos Bispos Brasilei'roB, Cândido Men
des, Direito Civil Eclesiástico, Benevides, Análise da Constituição 
do Império . 
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Ordens religiosas. Já não há quem razoàvel
mente conteste a legitimidade das ordens religiosas. 
Quaisquer que tenham sido, em diversos países , �s 
erros, desvios e aberrações das leis positivas, proibin
do-as, manietando-as , limitando-as, sujeitando-as a 
medidas opressivas ·do Estado, é certo que o pensa
mento que as inspirou e no mundo inteiro as man
tém, há muito triunfou , no próprio espírito da socie
dade modern�_, de todos os preconceitos hostis .  E 
como a sociedade moderna , que adotou, até nos seus 
excessos e de�asias , o regime da l iberdade ,  poderi;� 
proscrevê- las ? Seria isso um atentado, urna usurpa
ção inaudita do direito individual ; quer considere
mos, conformemente ao conceito de ilustre escritor . 
as ordens religiosas no seu elemento material, quer 
no seu elemento espiritual; quer consideremos o di
reito que têm os cidadãos de habitar uma mes1na casa , 
deitar-se e levantar-se à mesma hora, comer à 

, . 

mesma mesa e usar o mesmo vestuarto ; quer con-
sideremos o voto constitutivo da família religio
sa, contra o qual não se podem opor senão obje
ções já sediças e pulverizadas. A família religiosa , 
como a natural ,  é sujeita à lei da perpetuidade ; por
que o voto religioso é um ato livre no seu princípio 
e na sua execução ; é uma relação íntima, cuja invio .. 
labilidade a consciência exige e ninguém tem o di
reito de proibir, da alma com Deus. Pros·crever utn 
voto é proscrever atos de virtude, a fé, o devotamen
to, a castidade, a obediência ; -é impedir que se reali
zem na terra as aspirações mais ousadas dos próprios 
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políticos , os desejos mais ardentes dos melhores ami
gos da humanidade ( 9 8 ) . Repudiar as ordens reli
giosas , como demonstra outro ilustre escritor, é até 
certo ponto repudiar as fontes da civilização moder-· 
na , cuja origem não podemos achar senão nesse pas
sado monásti�o que apresenta na ordem intelectual , 
moral ,  ou artística, os títulos mais incontestáveis à 
nossa admiração e ·gratidão. Na o'rdem intelectual 
- todo o tesouro literário, ciência , filosofia , ou teo
logia ; na ordem moral - tanto êsse patrimônio dt-! 
idéias e costumes cristãos que devemos à propagação 
do Evangelho ; na ordem artística - tantas e tão 
maravilhosas construções do gênio cristão, elevado 
principalmente em suas magníficas obras até a ex 
pressão dêsse belo, que Platão dizia ser o esplendor 
do verdadeiro; a quem devemos tudo senão às ordens 
monásticas, cuja glória na formação do mundo mo-
derno os estudos históricos de nossa época não fazem 
senão reivindicar ?  Onde, porém, está o maior ser · 
viço das ordens religiosas é na prática social do Evan
gelho, cuja moral ,  sublime e divina , não seria _com
pletamente útil se a sociedade não conseguisse , por 
assim dizer, assimilá -la nos seus usos e costumes, man
tendo-a, quaisquer que sejam as infrações indivi·· 
duais , superior às paixões e como fonte suprema on
de o mundo pudesse sempre regenerar-se. 

Essa prática do Evangelho, essa assimilação so
cial de seus preceitos , sem dúvida é à Igreja que as 

( 98 ) Lacordaire, M em6ria para o Restabelecimento em França 
da O·rdem dos I·rmãos Pregadores , 
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devemos ; mas a Igreja pelas ordens religiosas. Sem 
estas tôda a parte do Evangelho, que é de conselho� 
não teria tido aplicação social ; os preceitos teriam, 
nesse caso. sido julgados de impossível execução. 

As ordens religiosas , porém. levando a prática 
do Evangelho até o santo rigor do conselho, fizeram 

• 

que a massa não recuasse diante dos preceitos, e SP. 
sentisse estimulada a praticá - los. 

Êste ·é o juízo do erudito Augusto Nicolas,  que 
considera as ordens monásticas como focos de edi
ficação e santidade, onde o espírito do Evangelhc . 
concentrado até à perfeição, brilhou e se difundi"Lt 
pelo mundo moderno, do qual elas foram como que 
os rebocadores, que o arrastaram das ondas da cor 
rução pagã , conseguindo elevá- lo, pelos exemplos que 
lhe deu , de castidade - à casta inviolabil idade do ca 
samento ; de pobreza - à moderação nas riquezas : 
de obediência - à resignação e submissão em todos 
os deveres e condições da vida . Foi também pelos seus 
exemplos de vida regular, de disciplina monásticJ . 
pelos exemplos de suas constituições e leis que conse
guimos - a ordem e harmonia social de que gozamos. 
Estas nos foram dadas sem dúvida pelas ordens mo
násticas, que em suas diversas especial idades livra 
ram o mundo moderno dos seis grandes perigos que 
o ameaçaram : a corrução pagã, conjurada pelos pa·· 
dres do deserto e as ordens monásticas do Oriente ; 
a barbaria germânica, conjurada pelas diversas or
dens de S. Bento : a barbaria muçulmana, conjuradJ 
pelas ordens militares de Malta , dos Templários e 
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qas Mercês ; o socialismo dos Albingenses e V alden 
s�, pelas ordens de S. Domingos e S .  Francisco : o 
protestantismo e o jansenismo pelos institutos dos 
Jesu ítas, dos Oratorianos , Lazaristas ,  Sulpicianos � 

outros ; o socialismo contemporâneo pelas congrega
ções das irmãs dos Pobres da Sociedade de S .  Vicentr 
de Paulo, e muitas outras ordens e congregações , que\ 
conjuntamente com asilos , orfanatos , casas de bene
ficência religiosas ou leigas ,  conservam a ordem sociaL 
combatendo, sob tôdas as suas diferentes formas , a 
miséria , a enfermidade, a ignorância , a corrução ( 9 9 ) . 

Em que pese aos detra tores das ordens religiosas . 
elas representam necessidades permanentes do homem 
e da  sociedade. 

O mundo moral ,  como o mundo físico , é d ivin2 -· 
mente equil ib�ado ; e se, como disse o poeta em rela 
ção ao equ ilíbrio do mundo físico : 

Le nid que l'oiseau bâtit , 
Si peti t, 
Es� une chose profonde:  
L'  reuf ôté de la forêt 
Manquerait 
A / '  équilibre du monde. 

incomparàvelmente mais o equilíbrio do mundo mo · 
ral seria perturbado, se dêle se tirassem as ordens re -· 

( 9H )  Augusto Nicolas,  Novos Es f H rlos Sô!J re o Cris tia.·n is1n o, 
La V-ierg(� Jlla rie, vol . 4 .0, cap . 6.0 • 
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l igiosas. São elas , segundo o pensamento de Origine�. 
encarregadas de combater pelos fracos, com a oraçã�. 
o jejum, a piedade, a doçura, a castidade, com tôdas 
as virtudes. 

O cristianismo não sendo, dizem os teólogos ,  
senão uma grande indulgência , isto é ,  a aceitação d� 
vítima por excelência oferecida pelo gênero humano 
culpado, essa aceitação supõe a reversibilidade dos mé
ritos do justo sôbre o pecador ; e isso acontece porque 
somos todos i!mãos, todos solidários uns pelos ou
tros. 

É· assim que , pela imolação, elas são o equilíbrio 
do mundo moral ,  onde, como outros tantos Moisés . 
com as mãos levantadas para o céu ,  os religiosos, não 
só satisfazem pelas iniqüidades que deveriam, sem 
êles, apressar o descalabro do mundo, mas conseguem 
o triunfo da Igreja sôbre as heresias, as perseguições, 
os escândalos.

" 

As ordens religiosas não são somente necessárias 
ao Estado e à Religião , como ficou dito : elas são tam
bém expressões variadas de necessidades individuais. 

Nem a todos , como diz o ilustre Gaume, citando 
Martin Doisy , é dado entrar na corrente social .  Há 
almas que não sentem vocação para isso, espíritos a 
quem isso repugna ; naturezas a quem o atrito do 
mundo faz mal ou faz mêdo. 

Uns acham no mundo os lugares tomados ; ou
tros são de organização tão delicada que não achan1 
eco na sociedade. Para todos êstes as ordens religio
sas são asilos ,

· 
não inventados, como se tem dito, pele> 
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capricho ou pela falsa devoção� mas proporcionados 
por uma caridade não compreendida por muitos� é 
certo, enaltecida entretanto já  na nossa época por 
grandes espíritos, filósofos� poetas , prosadores. Basta 
citar, entre os mais ilustres panegiristas das. ordens 
religiosas , Chateaubriand� Lacordaire, Vítor Hugo, 
Lamartine, Alfredo de Musset, Alexandre Dumas 
filho, Otávio Feuillet� Leconte de Lisle. 

Todos êstes� para enumerar só alguns, decan
taram, em prosa ou verso, as ordens religiosas, qu\! 
não foram transplantadas de uns para outros paÍ · 
ses senão pelas solicitações dos soberanos, dos gran
des, do povo, por causa dos serviços particulares que 
elas prestavam e de que se sentia a necessidade em di
ferentes lugares, onde elas foram satisfazer a como
didade do público ( I OO ) . Se em nenhuma parte po-· 
dem razoàvelmente ser contestadas a legitimidade e 
a utilidade das ordens religiosas , muito menos po·· 
diam sê- lo no Brasil , onde tão grandes foram os seus 
serviços na formação, evangelização, educação da pá
tria , cuja constituição, como já ficou dito, reconhe
ceu a rel igião católica, a que deu os foros de religião 
oficial ,  como um fato preexistente no país. 

Presc�ever como religião do Estado a religião 
católica era assumir implicitamente o compromisso dé 
respeitar a autonomia das ordens religiosas, as quais 
ficavam desde então existindo, não só como um fato 

( 100 ) Bergier, Dic-ionário Teológico, palavra - Ordres . 
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nacional, mas como um direito autorizado pela Cons
tituição e a lei civil ( 1 o 1 ) .  

Cedo, entretanto, começou o império seu com
bate de morte contra os institutos monásticos. 

É· certo que por ocasião da independência, comt' 
nos mostra o �rudito Cândido Mendes, que em mag
níficos capítulos de um de seus livros ( I  02 ) fêz um 
acurado e consciencioso estudo do regalismo, da Igreja 
e das ordens religiosas no Brasil , estas em conseqüên
cia dos enredos � intrigas políticas em que se tinham 
envolvido, e também em conseqüência de outros abu 
sos , já  começavam a decair da importância e do pres � 

tígio, que tanto as tinham enaltecido entre nós. 
Esta circunstância , e mais do que ela o prurido 

de imitar as hostilídade9 que então tinham curso na 
Europa , principalmente em França, contra as ordens 
religiosas , determinaram no Brasil êsse combate que 
devera , como bem pondera o mesmo Cândido Men
des , ser pela consecução da reforma, e não pelo desejo 
de extinção. 

À extinção, direta ou indireta , foram, porém, en
caminhados e dirigidos todos os esforços. Cândido 
Mendes e Benevides , dois servidores do império tão 
ilustres quanto insuspeitos, em livros já citados nes
ta Memória, mostram como tôda a legislação imperial 
referente às ordens religiosas, não fêz senão oprimi� 
- las, escravizá- las , esbulhá - las de seus privilégios , de 

( 1 0 1 ) Benevides, Análise cit . 
( 102 ) Cândido Mendes, D-ireito Ci-vil E�lesiástico .. 



O CATOLICISMO NO BRASIL 1 55 

suas prerrogativas e de seus bens, e impeli- las, quan
to possível , à completa ruína. Afirmam ambos que 
no Brasil o regime da união do Estado com a Igreja 
não foi senão uma triste servidão desta , e um opro
brioso despotismo daquele, não só em relação ao clero 
secular, corno já ficou visto nesta Memória, mas em 
relação ao clero regular e aos seus institutos. 

Logo nas Instruções de 1 824 ao ministro Vidi
gal ,  enviado à Roma, se recomendou a obtenção de 
medidas no sentido de que as ordens religiosas não 
ficassem sujeitas aos superiores de Portugal : que não 
se facultasse mais à ordem dos capuchinhos, nem a 
qualquer outra , estabelecer-se no Brasil , que não ti
nha necessidade de frades estrangeiros, nem de aumen
tar as suas pr

.Õfissões. 
Apesar das solicitações do govêrno imperial ,  a 

Santa Sé não concedeu a separação das ordens reli
giosas de seus superiores em Portuga l , senão depois 
que êles próprios a pediram. 

A primeira que a pediu foi a ordem BeneditinJ,  
separada pela bula - Inter Gravíssimas Curas, de 7 
de julho de 1 82 6 . 

Em 1 82 8  foi apresentado à Câmara dos Depu
tados , nela discu tido e aprovado um monstruoso pro
jeto, do g ua l o art. 1 .  o proibia a admissão e residên
cia no império a frades ou congregações estrangeiras , 
quer exercessem suas funções rel igiosas em corpora 
ção ,  quer isoladamente ; o art. 2 .  o prescrevia para os 
monges que incid issem na proibição serem presos e 
reen vi ados pelo govêrno ao respectivo convento ; o 
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art. 3 .  o proibia a criação de novas ordens ou corpo
rações religiosas de um e outro sexo ; o art. 4.0  pres
crevia a expulsão, para fora do império, de frades 
ou congregados que obedecessem a superiores residen
tes em países estrangeiros ; o art. 5 .  o prescrevia , para 
quem quer que, contra as disposições do projeto, en
trasse em ordens ou corporações religiosas , as penas de 
expulsão do convento e de três meses de prisão,  ou 
de banimento, caso já estivesse realizada a profissão. 

Êste monstruoso projeto,  que não teve curso no 
Senado, foi apenas um ponto de partida de muitas c 
sucessivas medidas de opressão e esbulho contra as or
dens rel igiosas das quais ,  a princípio, umas, as mais 
fracas e que menos podiam resistir, depois , com artifí 
cios e cautelas as mais poderosas , e que poderiam rea
gir, viram seus pa trimônios considerados bens nacio
nais , de que o Estado, não só se assegurava quant,> 
à posse futura ,  mas ia desde logo tirando, mediante pe 
sadíssimos impostos, uma porcentagem a que se jul 
gava com direito como legítimo proprietário , não sen-· 
do os religiosos senão simples administradores . A lei  
de 2 3  de out�bro de 1 8 3 2 impôs às ordens rel igiosas 
o pagamento das décimas sôbre os seus prédios , nãt) 
obstante ser a comutação dos legados pios , ex-vi de 
leis portuguêsas adotadas no império, da compe�ên
cia do papa. O decreto de 1 6  de setembro de 1 8 2 7 dis
pôs sôbre a reval idação dos bens das corporações re 
gulares. A lei de 2 6  de novembro de 1 8 2 7  mandou 
aplicar aos hospitais dos respectivos distritos os bens 
dos legados pios não cumpridos. Tudo isso se fêz sem 
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consulta à Santa Sé, com violação do direito canônico , 
de disposições do Concílio de Trento e de bulas papais. 

A lei de 28  de junho de 1 8 70  dispôs que os pré
dios rústicos e urbanos , terrenos e escravos das or
dens religiosas fôssem convertidos em apólices da dí
vida pública interna intransferíveis, dentro do pra
zo de dez anos. Com os olhos fitos no patrimônio 
das ordens religiosas , o Estado com estas e medidas 
anteriores e posteriores não fazia senão preparar a 
grande espoliação que tinha em vista e que as vicis
situdes políticas não lhe permitiram realizar, de to
dos os bens das ordens religiosas. 

Era a êste fim que êle tendia , quando, em 1 8 3 0 , 
decretava que tôdas as alienações e contratos onero 
sos feitos sem permissão do govêrno, por ordens re· .. 
l igiosas, sôbre bens móveis e imóveis de seus patri
mônios, eram nulos. Era ao mesmo fim que se enca
minhavam todos os pretensos projetos de reforma : 
das quais uns foram simples veleidades, outros pla
nos implícitos de extinção. 

A planejada reforma de 1 8 3 1 , a primeira que 
se tentou e a que dedicaram todos os esforços os re
presentantes da Santa Sé, monsenhor Ostini e Do
mingos Fabrini, não ficou em simples tentame, como 
mostra Cândido Mendes, senão por culpa do govêrno, 
de sua incúria , fraqueza e pouca lealdade. 

Nessa malograda reforma , a regência do impé, 
rio pelo ministro Feijó começou expedindo um aviso 
em 3 de dezembro de 1 8 3 1 , no qual dizia que , dese· 
josa de concorrer para a reforma das ordens religiosas, 

-
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consentia que o núncio,  a quem o aviso era expedido, 
exercesse a respeito das mesmas ordens tôda a jurisdi
ção temporal e econômica , necessária à mesma refor· 
ma. Desta sorte o govêrno imperial mais uma vez . 
em documento pú!blico, arrogava-se os direitos da 
Igreja e ao representante desta dava licença para exer
cê-los ! 

·O núncio apostólico dirigiu , em ordem à refor-
ma, uma circular aos provinciais das ordens, solicitan 
do- lhes tôdas as informações , instruções e auxílios 
necessários ; e, em 1 8  3 3 ,  em sua ausência , o encarre-· 
gado dos negócios da Santa Sé, rnonsenhor Fabrini, 
de acôrdo com o govêrno, publicou o breve de refor
ma dos Beneditinos do Brasil . Os monges beneditt
nos, rebelados contra a medida da autoridade ecle
siástica , conseguiram q� a Câmara dos Deputados 
avocasse a si o conhecimento do breve para julgá- lo. 
como julgou! . violento, despótico, inútil e nulo;  e 
que o govêrno abandonasse o representante da San
ta Sé. 

Em 1 85 5 delineou-se outra reforma ,  que se de
via efetuar por meio de uma concordata com a Santa 
Sé. 

Tal reforma não passou do célebre aviso Na 
buco, ·que, a despeito de todos os protestos e explica 
ções que desde os .discursos do autor até às aprecia
ções de seus amigos e biógrafos se lhe têm dado, foi, 
senão na intenção de quem o fêz, pelos menos na 
realidade dos fatos , verdadeira metralha , a mais for
midável de tôdas contra a vida mesma das ordens 
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religiosas . Est.as , dizia Nabuco no seu relatório. acha
vam-se em estado deplorável, pelo que era tempo de 
se tomarem medidas enérgicas e urgentes a seu res ·· 
peito. Para isso o govêrno esperava os pareceres que 
já tinha sol ic_i tado do arcebispo e dos bispos, como 
também sol icitaria do Santo Padre naquilo que fôs 
se de sua competência. Um ano depois dêste relató
rio. o ministro declarava quais as medidas necessá 
rias à reforma ; mas ·que, enquanto esta não se ef�
tuava ,  ou por outra, como comêço desta , o govêrno 
expedia o aviso circular de 1 9  de maio de 1 85 5 ,  or .. 

denando que as ordens religiosas não aceitassem no
viços, até que"" o govêrno fizesse concordata com a 
San.ta Sé sôbre a reforma e reorganização dêsses ins ·· 
titutos. Como negá-lo ?  A proibição de noviços, con ·
trária à Constituição e à legislação eclesiástica vigen
te no império era a morte lenta , mas fatal das ordens 
religiosas , de cuja extinção a demora era compensada 
pela não necessidade de novos acordos e concordatas . 

O govêrno não estava autorizado por lei a li
mitar o número de indivíduos que quisessem entrar 
em tais ordens ; pelo que,  diz Benevides, a proibiçãcl 
foi um atentado à Igreja ,  cuja existência legal tinha 
sido admitida pelo art. 5 .  o da Constituição , que im
plicitamente reconhece a legitimidade das ordens e 
corporações institu ídas pela Igreja .  B iografando. em 
importante livro,  o vulto político de seu pai ,  diz o 
Sr. Joaquim Nabuco, referindo-se às ordens religio
sas e ao aviso , que nenhum ato de Nabuco , em sua 
política eclesiástica , tem sido tão impugnado, sob o 
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ponto de vista rel igioso, como a proibição às ordens 
monásticas de receberem mais noviços - medida essc.t 
provisória que ficou definitiva , sucedendo-se mais de 
vinte gabinetes , sem nenhum a revogar ; sendo que só 
com a separação da Igreja e do Estado, no novo r�
gime, se reabriu o noviciado nos conventos. Acres ... 
centa ainda o Sr. Joaquim Nabuco que seu pai é por 
isso tratado na polêmica da imprensa e do fôro como 
destruidor das ordens rel igiosas ; mas que o histÓ· 
rico do incidente mostra com a maior evidência que 
o espírito que animava a Nabuco não era o de hosti
l idade às institu ições monásticas do país, mas verda �-
deiro e sincero espírito de reforma. O histórico feito 
pelo Sr. Joaquim Nabuco , de conformidade com o 
relatório de s_eu pai ,  reduz-se às seguintes alegações . 
nã�o contestadas nesta Memória : que os conventos 
pela maior parte se achavam em estado deplorável 
quanto à disciplina e à administração ; que alguns , 
abandonados e sem culto divino, estavam entregues 
a um só religioso que desbaratava ou não aproveita
va os bens ; que outros davam o triste espetáculo da 
intriga que os dilacerava por causa das cabalas que 
sem pejo de simonia se agitavam J.!Or amor dos car . . 
gos . A conclusão do histórico fei to é que para rege
nerar os conventos, obst�ndo a que êles se tornassem 
focos de imoral idade, sujeitos à inspeção da polícia , 
como aconteceu com o convento do Carmo do Ma
ranhão, era de urgente necessidade tomarem-se me 
didas enérgicas que os restituíssem à sua antiga san
tidade .  As provas comprobatórias do ·histórico e do 
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seu intuito principa l ,  isto é ,  mostrar que o autor do 
a viso de 1 8  5 5  não era inimigo das ordens rel igiosas, 
não as queria suprimir, mas pelo contrário restaurar 
- lhes a grandeza DlOral - são as respostas dos bis
pos e do internúncio ao ministro Nabuco, reconhe
cendo todos êles a decadência das ordens religiosas e 
a necessidade de sua reforma ( 1 03 ) . Em que pese aos 
defensores do ministro, de cujas intenções não co
gita a Memória, o aviso não se justifica , nem tem pe
rante a Igreja ,  o Direito e a Constituição, explicação 
legítima. 

Da necessidade da reforma não decorre nem a 
legalidade do aviso, nem o direito do ministro às fun
ções de reformador, caráter que não lhe podiam dar 
as cartas ou pareceres dos bispos, que é certo opin�
ram pela reforma, mas não que essa fôsse feita por um 
modo insólito, abstruso, extravagante, sem prévia 
audiência da Santa Sé, cuja prometida concordata se 
reduzia dêsse modo a urna verdadeira burla . Que o 
ministro nun�a sinceramente pensou necessitar de tal 
concordata , prova - o  seu discurso de 1 8  70 ,  no qual 
disse : " sempre se considerou no jus cavendi que ao 
Estado compete sôbre a Igreja a admissão de noviços 
nas ordens religiosas . . .  Se a Igreja por sua parte de ... 
ve zelar as vocações sinceras ,  o Estado tem interêssc 
em que seus súditos não corram para o claustro so
mente para eximirem-se dos ônus da vida social, para 
evadirem-se do ex·ército" 

( 103 ) Joaquim Nabuco, Um Estadista do Império. 
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Êste trecho retrata perfeitamente as idéias do mi
nistro e as da sua época , cujo meio regal ista compor-
tou perfeitamente o reformador leigo das ordens re
ligiosas, a respeito das quais o internúncio tinha feito 
sentir, mas em vão, que tudo devia ser feito de acôrdo 
com a Santa Sé, a quem pertence decretar em tais ma
térias. Com tais idéias , expendidas pelo próprio mi
nistro, a que se reduz a alegação feita pelo Sr. Joa
quim Nabuco de que o pensamento do ministro era 
o de uma perfeita inteligência com a Santa Sé, e que 
as licenças só eram cassadas até à realização da concor
data, que o govêrno nunca realizou, nem teve desejo 
sincero de realizar ? O pensamento dominante do im
pério foi sempre, corno diz Cândido Mendes, não re 
formar, mas extinguir as ordens religiosas , o que logo 
depois da independência se viu bem manifesto nas ins
truções dadas ao ministro Vidigal ,  e em todos os de
cretos, leis e projetos com ·que os governos tentararrt. 
apoderar-se das riquezas dos conventos. :B singular, 
sob todos os pontos de vista , a defesa do aviso pelo mi
nistro, pelos seus amigos e pelo seu biógrafo, que di· .. 
ziam e dizem - o aviso não era senão uma medida 
preliminar e preparatória para a reforma dos conven
tos, que só teria lugar com a concordata, que aliás não 
se realizou, não §endo, porém, isso culpa do ministro_. 
cujo plano ficou incompleto,  limitado à proibição do 
noviciado. 

Mas, se esta proibição era a reforma mais radical ,  
violenta e ilegal ,  que se poderia fazer? ! Se a proibi
ção do novici.ado não era senão a realização dos de-
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sejos de extinção , desejos tão radicados na política 
do império , que o próprio Nabuco como que desa
fiava as administrações posteriores a �vogarem o 
seu ato,  dizendo- lhes que, se entendiam não existi-
rem mais os motivos que tinham determinado o avi
so, deviam derrogá- lo, porque êle não era lei, e cad;t 
um devia tomar a sua responsabilidade ? !  Não, não 
há justificação para o aviso que , como eu escrevi em 
1 8 8 5 ,  " fecho� brutal e despoticamente as portas dos 
conventos aos noviços , e proibiu indefinidamente, com 
menosprêzo do a�t. 5 .0 da Constituição do Império, 
o desenvolvimento das ordens religiosas : sendo coisa 
notável que o ministro que assim com uma penada 
revogava no Brasil as prerrogativas mais sagradas dcl 
consciência humana , as regalias mais prec iosas da l i
berdade individual ,  espoliando os brasileiros de di ·
reitos acatados em todo o mundo civil izado e até  
nos países protestantes , era um liberal ( I  04 ) " Re
sumindo tudo o que fica dito e o mais que eu poderia 
dizer sôbre a pol ítica do império, em relação às or
dens religiosas, se os l imites da Memória o compor
tassem, afirmo de acôrdo com Cândido Mendes , tão 
ilustre quant9 insuspeito servidor do império, que 
o pensamento dêste foi sempre o aniquilamento das 
ordens religiosas. Tal aniquilamento o império pro ... 
curou realizar, já  com as extinções diretas como a s  
das leis de 1 8 3 0 , de 1 8 3 1 , 1 8 3 5 e 1 8 4 0 ,  que extin
gu iram a co�gregação dos Padres de S .  Felipe Néri, 

( 104 )  Dr . J úlio César de Morais Carneiro, Apóstrofes . 



164 PADRE JÚLIO MARIA 

em Pernambuco, a associação dos Carmelitas Des
calços , a associação religiosa .dos rnisisonários italia 
nos Capuchinhos na mesma província , a associação 
dos religiosos Carmelitas , em Sergipe, a comunidade 
dos Carmelitas Descalços na Bahia ; já com a extin
ção indireta pelas medidas proibitivas do noviciado ; 
já com todos os alvitres de que lançou mão para des-· 
prestigiar a autoridade da Igreja e usurpar suas atri
buições em relação às ordens religiosas, como mos
tram diferentes avisos de 1 8 3 0 , 1 8 3 1  e 1 844. Nes
tes o govêrno dá normas de proceder aos provinciais ; 
indica as práticas que deviam seguir ; nega beneplácito 
a rescritos do internúncio ; concede licença a religio
sos para viverem fora do claustro. É certo,  pois, qtte 
se não fôra a revolução política de 1 8 8 9 ,  que anulou 
o plano do império em relação às ordens religiosas, 
estas teriam fatalmente de extinguir-se, ou pela mor
te lenta a que desde 1 85 5 estavam condenadas, ou, co
mo disse o citado Cândido Mendes, por uma medida 
violenta , se a morte se tornasse tão demorada que 
afinal fatigasse aos que tão ardentemente a deseja 
vam ( 1 05 ) . 

A única compensação ao enfraquecimento cada 
vez maior das ordens monásticas no Brasil foi o de-

- . 

votamento com que certas congregaçoes estrangeiras, 
a dos Lazaristas, a dos Jesuítas, a dos Salesianos, e, 
mais tarde, já iniciado o novo regime político, a dos 
Redentoristas, vieram entregar-se aos árduos traba-

( 105 ) Cândido Mendes e Benevides, obras citadas . 
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lhos da educação da juventude e da pregação evan
gélica. Dêsses , os _ primeiros que chegaram ao Brasi l ,  
depois de constituído nação,  foram os Lazaristas , de 
cujos colégios e seminários tem o país colhido maio
res proveitos , já quanto à educação da juventude, 
j"á quanto à formação do clero nacional. pequeno 
mas que, sem os seminários de S .  Vicente de Paulo ,  
teria continuado a ser, além de diminuto, por falta de 
vocações no J3rasiL acanhadamente instruído. 

Os serviços que durante mais de meio século 
têm prestado ao Brasil os congregados , missionários 
de S .  Vicente de Paulo, e as Irmãs de Caridade, estão 
bem manifestos nos seminários , nos colégios , nos hos
pitais fundados , dirigidos ou servidos pelos ilustres 
varões e as nobilíssimas damas da gloriosa Congrega 
ção, cujas primeiras fundações na diocese de Mariana 
foram recentemente. no corrente ano, celebradas por 
seu egrégio Pastor, nos seguintes têrmos-: " A  3 de 
abril próximo futuro, amados filhos, completam-se 
cinqüenta anos que chegaram a esta cidade os primei 
ros congregados , missionários de S. Vicente de Pau
lo, e as pri�n:eiras Irmãs de Caridade mandadas vir 
pelo nosso antecessor, de feliz memória , D. Antônio 
Ferreira Viçoso. Os benefícios que essas filhas de S .  
Vicente têm derramado nesta diocese , durante êstes 
cinqüenta anos, só Deus os pode aquilatar. 

Os sacerdotes que êles formaram e que por s11a 
vez têm sido e continuam a ser instrumentos de salva ·· 
ção para inumeráveis almas ; os moços que se educa
ram no seminário de Mariana , no Caraça , em Congo-
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nhas ; as meaJ .. nas formadas pelas irmãs e que depois 
foram santas mães de família ,  e as que no estado vir
ginal ,  no meio do século, ou em congregações rel igio
sas, consagraram � Deus o melhor dos dias e de sua 
vida ; as órfãs desvalidas, preservadas da miséria e 
corrução ; os enfermos curados, os falecidos com os sa
cramentos, penhores de salvação, em Mariana , Bar
bacena, S .  João del Rei, para só me restringir à dio-· 
cese de Mariana , tudo isto está exigindo os nossoc; 
agradecimentos, por ter sido esta diocese tão favore
cida e privilegiada com as primeiras fundações dêstes 
santos institutos. Desejamos, por isso, que em tôdas 
as matrizes , nesse dia , se faça algum ato de agradeci· 
men_to, ainda que seja rezando o Têrço e um Te-Deurr1 
também rezado� e a quem isto fizer concedemos 40 
dias de indulgências . ( 1 06 ) ' ' . 

Não só os Lazaristas , também os Jesuítas, êstes 
antigos evangelizadores do Brasil, lhe têm prestado, 
depois que voltaram à região onde o exílio dêles não 
tinha apagado a fama de seus feitos heróicos, gran
des e precio.sos serviços na educação da j uventude 
que enche os seus colégios , presentemente reputados 
em todo o país como os mais completos estabeleci ... 
mentos de instrução secundária. 

Foi muito depois dos Lazaristas e dos Jesuí
tas , as duas importantes congregações que com má
xima solicitude se dedicaram ao ensino da Juventude . 

(106 ) D .  Silvério Gomes Pimenta, Ca1·ta Pastoral de 9 de 
março de 1899 . 
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tendendo uma especialmente à preparação de moços 
para a carreira sacerdotal e outra para as diferentes 
c�rreiras da �tividade humana,  que vieram para o 
Brasil os Salesianos, os quais se estabeleceram no 
país em 1 4  de julho de 1 8 8 3 .  Êste dia é memorável 
para todo brasileiro que ame a sua pátria e conheça 
a origem, o plano, os intuitos dos institutos salesia
nos, cuja concepção é a mais bela solução do probl�
ma social em nossa época. 

Não comporta esta Memória o fazer a histó
ria da instituição de D. Bosco, assunto sôbre o qual 
não posso aqui escrever senão uma pequena parte do 
que da tribuna já proferi :  

"Dentre tantos apóstolos que tanto têm amado 
a pobreza e glorificado Jesus Cristo no pobre, nin .. 
guém o glorificou ,mais do que êsse homem extraor-· 
dinário, estupendo, cujo amor predileto parece ter 
sido justamente o amor da pobreza ; ninguém o glo
rificou mais do que D. Bosco ; ninguém mais do que 
D. Bosco compreendeu o que é o pobre. 

D. Bosco não forneceu somente à nossa época 
urna das mais belas soluções do problema social nas 
suas mÓltiplas fases - educação, ensino, trabalho, 
moralidade. D. Bosco não deu somente à nossa épo
ca, ao nosso s·éculo, à sociedade moderna modelos ad
miráveis, na oficina, na fábrica , nas indústrias, nas 
profissões e artes liberais ; D. Bosco não provou sà
mente com a eloqüência dos fatos como é pueril, es
treito, ridículo êsse preconceito, aliás de homens de 
letras, de ho�ens políticos e de governantes, de esta-
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distas, que já Montesquieu combatia no Espírito das 
Leis, de que a religiãó católica diz apenas respeito 
aos interêsses supra-sensíveis do homem, às suas es
peranças de imortalidade, desprezando completa
mente os interêsses da terra . D·. Bosco não provou 
somente com a eloqüência dos fatos como o rico e 
o pobre se podem entrelaçar, realizando o pensamen
to da Escritura - dives et pauper obviaverunt sibi. 
D. Bosco não foi somente um dos grandes pacifica
dores da revolução que agita o mundo moderno . 
D. Bosco entendeu o que é o pobre ; reconstruiu o 
papel evangélico do pobre ; fêz com que o pobre reas
sumisse a su� dignidade na Igreja. D. Bosco com-
preendeu o que é o pobre, compreendendo a gran
deza sobrenatural do pobre, o seu destino providen
cial, transformou o pobre em protetor do rico. Com
preendeis bem, meus amigos, o meu pens3rnento ? 
Apreendeis perfeitamente esta bela e admirável obra 
de D. Bosco ? ! 

Muitos têm decantado a obra social do apósto
lo ; outros muitos têm enumerado os múltiplos be
nefícios da instituição salesiana. Eu quero, porém, 
pôsto que o primeiro, saudar a beleza teológica da 
obra de D. Bosco. Essa obra não foi um tratado, um 
compêndio, um livro. Foi mais, muito mais , incom-

• 

paràvelmente mais do que isso : foi a restauração na 
Igreja do plano de Deus, que a fundou sôbre a po
breza ,  fazendo do pobre, não só o privilegiado de 
Deus , não só .. o hierarca do rico, mas o protetor do 
rico. Eis a grande obra teológica de D·. Bosco. 
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No seio da sociedade moderna , onde tantos 
ódios, tantas paixões e tantas ambições inconfessá · 
veis assaltam a propriedade e ameaçam a riqueza, êle 
criou uma proteção para o rico, mais poderosa do que 
os governos, mais eficaz do ·que os exércitos, mais so
lícita e previdente do que a política. Compreendeis a 
beleza de sua obra ? Mais do que a infância desam
parada , os ricos devem venerar D. Bosco ! Saudemos, 
pois, saudemos na sua obra gloriosa o grande restau ... 
r a dor. 

E vós,  Senhora amabilíssima ; vós que fôstes a 
estrêla de D. Bosco nas batalhas ardentes de sua ca
ridade ; vós bem sabeis ,  é inútil lembrar-vo-lo ,  foi 
num dia memoráveL no dia de vossa Imaculada Con
ceição, no dia de vossa festa a mais gloriosa ,  que se 
despertou no espírito do padre ilustre o pensamento 
da obra salesiana , esta\obra gigantesca que devia tor
nar-se, como aconteceu , um dos maiores prodígios do 
século XIX. Pois bem, Senhora sacratíssima, Mãe 
nossa amabilíssima, nós os brasileiros queremos tam
b€m de vós, em relação a D. Bosco e à sua obra , um fa -· 
vor especial .  Queremos, Senhora, que inspireis a im
prensa , os parlamentos, os governos, a política, to-· 
dos os cidadãos e cristãos que aqui estão presen í . (  

Nós os brasileiros queremos, Senhora, que ins ... 
pireis a imprensa para que ela proclame em tôdas J S  
regiões do Brasil D. Bosco, não só um dos benfeito
res da humanidade, um dos atletas da civilização 
universal , mas também um dos promotores da civili-
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zação brasileira , que, do norte ao sul do Brasil , já  
contempla fr __ 1:1tos benéficos de sua obra . 

_ _  

Nós queremos que inspireis os parlamentos para 
que êles saibam tirar dessa obra gloriosa os princí 
pios e idéias que devem ser adotados na legislação sô
bre o ensino e a educação das novas gerações , máxime 
da infância , que, não só nos colégios, mas t:1r·.i 
nas oficinas, nas fábricas , nas indústrias , por tôda a 
parte, precisa de ver Jesus Cristo dignificando o ho-· 
mem, nobilit�ndo o trabalho, divinizando a alma. 

Queremos que inspireis os governos brasileiros 
para que êles tenham a isenção de espírito e a indepen
dência cívica necessárias para calcar aos pés precon
ceitos pueris contra a Igreja e sua divindade, para aú
xiliar, quantÕ -possível , esta grande emprêsa salesiana , 
que oxalá víssemos estendendo-se a tôdas as cidades 
do Brasil. 

Queremos que inspireis a política ,  para que, no 
meio de tantas tristezas e adversidades , no conflito de 
tantas idéias, num como que cepticismo que vai pou
co e pouco apagando das almas os grandes ideais do 
cristianismo, ela compreenda que jamais poderá resol
ver problema brasileiro sem o auxílio da religião. 

E pela minha parte, Senhora, eu vo- lo suplico : 
inspirai todos êstes cidadãos aqui presentes ; fazei 
com que êles saiam hoje dêste templo considerandt) 
cada um como tríplice dever de sua parte, - dever 
de homem em face do problema universal , dever de 
patriota em face do problema nacional, problema de 
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cristão em face de Deus e da Igreja - auxiliar a obra 
de D. Bosco ( 1 07 ) . ' ' 

Eis ai o que em 1 8 9 8
. 
disse o autor desta Memó

ria sôbre a congregação salesiana, cujo primeiro e 
mais glorioso instituto no Brasil é o colégio de Artes 
e ·Ofícios , fundado em 7 de julho de 1 8 8 3 ,  sob os 
auspícios de D. Pedro Maria de Lacerda , bispo do 
Rio de Janeiro, em Niterói ,  onde o ·que o ilustre pre
lado e os primeiros salesianos fizeram para conseguir 
a instalação e depois a manutenção do Colégio de 
Santa Rosa é uma série de atos admiráveis. �sse Colé ... 
gio de Santa Rosa merece, sem que nisso vá nenhum 
menosprêzo aos outros colégios salesianos do Bra
sil, uma menção especial .  Êle é verdadeiramente o 
tesouro, a arca onde os salesianos guardam no Bra
sil os episódios mais tocantes , a tradição mais ·hon
rosa da primeira e mortificada , cheia de vicissitudes 
e tribulações , vida que êles passaram neste país. Pa
ra proveito da pátria e felicidade da infância brasi
leira , além do Colégio de Santa Rosa, sempre repleto 
de centenas de alunos, temos presentemente o Liceu 
do Coração d_e Jesus , fundado na capital de S .  Pau
lo, em 1 88 6 ; o Colégio de S.  Joaquim, em Lorena , 
fundado nessa cidade em 1 89 0 ; o Liceu de Campi
nas, fundado em 1 8 9 7 ;  as Escolas de D. Bosco, fun
dadas em 1 89 6 ,  em Cachoeira do Campo, Minas ; o 

( 107 ) Padre Júlio Maria, D .  Bosco e o Pobre, conferência 
na igreja de S .  Francisco de Paula, da capital federal, em 12 
de outubro de 1898 . 
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Colégio de S. Gonçalo, fundado em Cuiabá , em 1 894 ; 
o Colégio de Santa Teresa , fundado em 1 8 9 9 ,  em 
Corumbá , Mato Grosso ; o de Pernambuco, fundado 

. .  

em 1 894 ; e o de S.  José, fundado em 1 89 9 ,  em Gua-
ratinguetá , S. Paulo. Além de todos êsses liceus, em 
que milhares de meninos aprendem letras, artes e ofí
cios, também há as casas de instrução e beneficência , 
fundadas ou dirigidas pelas irmãs salesianas : colé
gios de N. S. do Carmo, de N. S. Auxiliadora , em 
S. Paulo : Asi.lo Santa Isabel ,  em Mato Grosso ; San
ta Casa de Misericórdia e Externato de Santa Ana, 
em Ouro Prêto. 

Quanto aos missionáriQs redentoristas , só em 
1 894  vieram para o Brasil , onde estão estabelecidos 
em S. Paulo, Minas e Goiás ,  prestando nestas tres 
dioceses muitos relevantes serviços à Igreja brasileira 
no catecismo dos meninos , e nas missões . Às congre ... 
gações rel igiosas devemos não se ter apagado o fa� 
cho da Fé no Brasil , tanto decaiu o clero nacional. 

O desprestígio do clero. Na primeira assembléia 
legislativa do império tinha assento não pequeno nú
mero de padres ; e , não obstante ,  como diz Cândido 
Mendes ,  foi essa legislatura a que causou maiores pre ·· 
juízos à Igreja ,  e maiores atentados aos direitos da 
Santa Sé. 

Por quê ? Porque o clero estava avassalado pelo 
regalismo ; e, desde o início do imp·ério, de tal sorte 
começou a decair na consideração e estima pública , 
que, nas seguintes legislaturas, foi rareando nas câ-
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maras o número de eclesiásticos, e êstes chegaram qua
se a desaparecer do parlamento . 

... . 

Eram galicanos, uns mais, outros menos exage-
rados , os padres Romualdo de Seixas, depois arcebispo 
da Bahia, Marcos de Sousa, depois bispo do Mara
nhão, O. José Caetano, bispo do Rio de Janeiro, 
monsenhor Vidigal , cônego Vieira da Soledade, Dio
go Antônio Feijó, Miguel Reinaut, monsenhor Pi
zarro, cônego Januário da Cunha Barbosa, Rocha 
Franco, José Custódio Dias, José Bento Leite Fer
reira de Melo. 

Dos padres referidos , alguns, além de antago
nistas declarados da Santa Sé, eram maçons ; todos 
sectários das pretendidas prerrogativas do Estado con
tra os direitos de Roma ( I os ) . 

Compreende-se que tantos padres, uns salientes 
pela sua influência partidária e política , outros pelos 
dotes intelectuais, outros, enfim, pela sua posição no 
clero, esposando, como esposaram, com cega e ilimi
tada dedicação a causa do regalismo contra a lgrej3 , 
esta não podia deixar de ficar, como ficou, enfraque·· 
cida e desarmada no Brasil. 

Era justo, porém, que o clero fôsse perdendo 
êsse mesmo prestígio, de ·que gozava aos olhos do 
povo, e de que se serviu contra a Igreja .  Era justo 
que o próprio regalismo, satisfeito em tôdas as suas 
aspirações, atirasse para um lado o instrumento de 
que se tinha servido, em tantas e tão solenes ocasiões, 

( 108 ) Cândido Mendes, ob . cit . 
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para combater a Santa Sé, e até inj uriar o Santo Pa 
dre, mais de uma vez tratado pelo clero, no parla-
mento, de arbitrário, de caprichoso, usurpador e hi
pócrita, que revestia com o manto sagrado da Reli
gião bulas que não eram senão decretos de tributos 
sôbre a nação brasileira ( I 09 ) . 

Era justo ·que o episcopado e o clero, concor
des ambos em elevar sôbre as ruínas da liberdade da 
Igreja o busto triunfante do cesarismo, caíssem no 
Brasil nessa lamentável prostração moral ,  cujo últi
mo grau foi a sua completa nulificação social .  

Mas compreende-se que , nulificado social e po
liticamente o clero, a Igreja no Brasil não podia ter 
fôrça para exigir do Estado aquelas medidas , sem 
as quais o prÓprjo clero não se poderia reerguer, as
pirando a mais do que às côngruas mesquinhas e às 
regalias fúteis que o Estado lhe concedia . 

Como o Estado havia de preocupar-se da cria
ção de dioceses , da reorganização dos seminários , da 
instituição de faculdades teológicas - medidas nc
ces$áriais ao aumento da·s vo.cações eclesiásticas, ao 
lustre do clero e à prosperidade da Igreja no Brasil 
se tudo isso limitaria a esfera de ação do regalismo, 
e êste era aceito, aplaudido, calorosamente defendido 
pelos próprios bispos e padres ? ! 

Eis por .que uma vasta e opulenta cristandade 
ficou longos anos sem um número de dioceses corres-

( 109 ) Parecer da comissão da Câmara dos Deputados sôbre 
a Bula Jam lnde do papa Leão XII . 
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pondente às suas necessidades espirituais .  Só em 1 8 5 4  
pôde contar doze dioceses , e com doze ficou até 1 8 89 . 

Ao passo que na América do Norte, no fim do 
primeiro centenário da instituição canônica do bis-
pado dos Estados Unidos, o número de bispos e ar
cebispos estava elevado a oitenta e quatro, e o número 
de padres a cêrca de oito mil, o Brasil , no fim do pri
meiro centenário de sua existência , tinha apenas um 
bispado , o de S .  Salvador ; no fim do segundo cente
nário, apenas t inha sete, êsse, o do Rio de Janeiro, 
criado em 1 6  7 6 ,  o de O linda criado no mesmo ano� 
o de Maranhão, criado em 1 6 7 7 , o do Pará , criado 
em 1 7 1 9 , o de S .  Paulo, criado em 1 74 5 ,  e o de Ma
riana, criado no mesmo ano ; no fim do terceiro cen
tenário tinha _apenas dez, êsses , os de Goiás e Cuiabá , 
criados em 1 8 26 ,  e o do Rio Grande do Sul, criado em 
1 848 ; no meio do quarto centenário apenas doze, ês 
ses e os de Diamantina e Ceará , criados em 1 854. 

Se compararmos o pequeno e raquítico desenvol
vimento, em tão largo espaço, da Igreja brasileira com 
o rápido e prodigioso desenvolvimento da dos Esta ·· 
dos Unidos num têrço do mesmo prazo, não podemos 
deixar de atribuir as causas dos dois fenômenos nos 
Estados Unidos à intrepidez do episcopado, à ativi
dade do clero, à liberdade de q-ue goza a Igreja ; no 
Brasil, ao galicanismo, ao regalismo e à servidão da 
Igreja num regime de falsa união. 

Não se pode ler a história da Igreja nos Estados 
Unidos sem reconhecer que todos êsses resultados têm 
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sido conquistas porfiadas do apostolado e da evange� 
lização. 

Nos Estados Unidos o bispo, o padre , o sacer
dote - todos compreenderam o dever da pregaçãcl .  
No Brasil , depois dos evangelizadores coloniais,  c 
não falando nos sermões e panegíricos bonitos fe i 
tos para as côrtes de D. João VI , Pedro I e Pedro l i .  
que pregação fêz o clero nacional ,  nos 67  anos do 
império ? 

Responqe um sacerdote , cônego de uma das nos
sas sés, e ainda recentemente vigário capitular de dio
cese importante : " No Brasil o preceito da pregaçãl' 
é o mais descurado, tanto pelos bispos, como pelos 
párocos. Raras vêzes e com raras exceções, os bispos 
pregam em suas catedrais ,  e os párocos em suas matri 
zes , conforme as disposições tridentinas, sendo que a 
relaxação dêste dever não é de recente data, mas vem 
de tempos remotíssimos ( I I  o ) " .  

Mas o atraso do clero, concorrendo com o peque
no número de dioceses e a falta de pregação, o que 
podia e devia produzir? 

Como o autor desta Memória mostrou num 
Estudo sôbre o Culto, o Ensino e o Estado das Paró
quias no Brasil, produziu a denegação do culto. Ce
rimônias que não edificam, devoções que não apuram 
a espiritual idade ; novenários que não revelam fer
vor, procissões que apenas divertem ; festas, enfim� 
que não aproveitam às almas nem dão glória a Deus 

( 1 10 ) Cônego Ezequias Galvão, A Igreja, e a Liberdade . 
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- eis ao que está reduzido, geralmente, nas paró
quias brasileiras, como se lê no citado Estudo, o gran
de e majestoso, divino culto católico . . .  

Tão degenerado está o culto externo, tão pro ·· 
fanadas andam as cerimônias da Igreja ,  que, parece, 
nada concorre mais para o endurecimento dos ímpios 
e a pertinácia dos incrédulos que certas festividades 
em nossos templos. Ignorando êles, como ignoram. 
o profundo e belo simbolismo católico, atribuem à 
Igreja o que não é devido senão aos desvios da falsa 
devoção, reputam o (Ulto externo uma futilidade, 
acusam a Igreja de obrigar as populações a despende
rem enormes quantias com festas improfícuas e inú
teis, que não melhoram os costumes ,  não regeneram 
as almas, e apenas divertem a multidão : acusação setn 
dúvida injusta , porque nunca a Igreja entendeu nen1 
quis que as festas tivessem tal sentido, uso e apli-

-

caçao . . .  

A principal necessidade das paróquias brasilei · 

ras é a doutrinação ; mas o nosso púlpito, se ainda 
fala, isto é, se faz panegíricos e sermões de festa, nãc> 
ensina. Nas paróquias a maioria dos fiéis não tem 
idéia clara do que crê e pratica, não conhece o valor 
do sacrifício da missa ; não sabe o que é um sacra
mento ; não discerne as partes da penitência : não co
nhece senão literalmente o Decálogo . . Ora, dege
nerado o culto, falseadas as devoções , rebaixada a 
sagrada tribuna, abandonado ou nunca começado o 
estudo da palavra divina , omitido ou apenas dado, 
a espaços, em tantas freguesias, em mínima quanti-
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dade,  sem seqüência nem método, confusa tnente, o 
ensino católico ; absorvida a maioria do c lero nacio 
nal ,  ou por agitadas preocupações mundanas de po
sição,  riqueza ,  prazer� ou pelas simples exterioridades 
das festas religiosas - as paróquias brasileiras não 
podem continuar neste estado. 

A bidropisia de suas festas não encobre a ane
mia de sua fé, que é mister retemperar. 

Como ? O ensino, eis o grande remédio, - a 
grande necessidade do momento atual. Os novená
rios, as devoções , as festividad�s ,  feitas com os devi
dos re·quisitos , são coisas boas ; mas o principal , o 
essencial ,  a coisa boa por excelência , a maior de tôdas 
as obras da caridade paroquial é - ensinar os igno
rantes. A ignorância da religião - eis o inimigo ; a 
doutrinação - eis a grande arma apostól ica . 

Já é tempo que se estude e se ensine ; que se dê 
o pão da inteligência aos meninos, às donzelas , ao� 
casados , aos pobres e aos ricos . 

Sem dúvida isto não se faz num dia , mas tam
bém nunca se fará enquanto o clero não se resolver a 
fazer da doutrinação o seu objetivo, e levar anos e 
anos a fazer somente sermões de festa ( 1 1 1 ) . 

O desprestígio do clero nacional no Brasil , ten
do sido, como ficou demonstrado, uma conseqüên
cia lógica e necessária do regalismo, do pequeno nÚ · 
mero de dioceses , da falta de seminários e de uma edu -

( 1 1 1 )  Padre Júl io Maria,  O Deus /Jcsp 1·ezado e E.c;tuclo Sôb1·e 
o Cu lto, o Ensino e o Estado da.s Pa róquias no Brasil . 
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cação teológica vasta e orientada , era natural que o 
Estado não c�ntemplasse senão com olhos de pasmo 
e assombro o primeiro espetáculo de resistência opos
ta às prepotências com que êle ordenava à Igreja a 
execução de suas orderis. Era natural que o império 
não ouvisse senão estupefato o brado en·érgico que . 
desferido pelos lábios de Vital e Macedo ·Costa, os 
dois bispos da reação, ecoou em todos os ângulos 
do país contra o regalismo. 

Reação efêmera. Foi em 1 8  72 que se agitou no 
Brasil a questão religiosa, na qual tinha de produzir 
todos os seus calamitosos efeitos o malfadado Re .. 
curso à Coroa, decreto com que o império, desde 1 8 5 4, 
tinha arbitrária e despoticamente prescrito os casos 
em que as decisões ou sentenças· dos tribunais e auto
ridades eclesiásticas deviam ser sujeitas à revisão e ao 
juízo de magistrados seculares. Longo tempo o Recur
so à Coroa fói tolerado pela Igreja brasileira, cujo 
clero, como já foi dito nesta Memória, bem fàcilmen
te acostumou-se à escravidão que lhe impusera o rega
lismo. 

Por fim, dois bispos ilustres, aos quais não tinha 
sido possível , em graves emergências ocorridas em su:�s 
dioceses , nem transigir com os deveres, nem alienar 
os legítimos direitos de pastôres das almas e superio
res das irmandades religiosas , ergueram-se contra o 
vexatório decreto,  altamente afirmando sua ilegiti
midade, e contra o regalismo, profligando e não cum
prindo prepotentes ordens do poder executivo ; so ... 
frendo, mas não sem heróica resistência e alevantado 
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brado, que percorreu toào o n1undo, a gloriosa pena 
de tão bela confissão. Esta questão se me afigura a 
prova suprema do império, isto é ,  a ocasião decisiva 
que lhe deu a providência para afirmar ou renegar o 
batismo cristão da monarquia · brasileira . Por muitos. 
entre nós ela é considerada e discutida sob o falso pris
ma das questões de partido, ou então sob a influên
cia de considerações pessoais ,  quais as determinam os 
protagonistas políticos da infeliz tragédia , cujos atos 
nas deliberações do gabinete, nas reuniões do Conselho 
de Estado, nas audiências  do Tribunal, tanto com<> 
nas publicações da grande imprensa ou nos escon
derijos da maçonaria , foram as mais tristes façanhas 
do regalismo no Brasil .  O que ·é certo é que na ques
tão religiosa a prisão material foi o menor delito do 
. , . 

tmperto .  
O seu maior crime foi a prostração moral d� 

tôda uma geração de estadistas aos pés da Maçonaria. 
que fizera de um interdito do bispo de Olinda o pre
texto para rompimento da guerra já planejada e re ... 

solvida contra a Igreja do Brasil. Da questão religiosa 
eu não posso nesta Memória tratar senão de três pon
tos, e êsses resumidamente : a origem da questão, a ação 
do govêrno, a reação dos bispos. 

Não é exato como se tem dito ,  e a inda recente
mente escreveu o Sr. Joaquim Nabuco, repetindo o 
MemorandutTI do barão de Penedo, mas histórica · .. 
men te falso ,  que a origem da questão rel igiosa fôsse 
o procedimento de frei Vital para com os maçons do 
Recife. Diz o Sr. Joaquim Nabuco, tratando da ori-
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gem da questão, que êle faz desviar do .ato - episco
pal de 27 de dezembro de 1 8 72 , com que D. Vital 
ordenou ao vigário de Santo Antônio no Recife exor-· 
tar o Dr. Costa Ribeiro, membro da Irmandade do 
Santíssimo Sacramento, a abjurar a maçonaria e a 
expulsá-lo do grêmio da Irmandade, caso não fizes 
se a abjuração,  igualmente imposta a outros mem
bros de irmandades, reconhecidamente maçons : -
"a  agitação que se seguiu a êsse ato, no Recife, o 
interdito que o bispo lançou contra uma irmandacle 
qúe se tinha negado a expulsar os irmãos maçons fo i 
grande : e, sendo a maçonaria uma só em todo o país , 
levantou-se de todos os focos maçônicos o mesmo 
clamor contra o prelado que se mostrara resolvido a 
separar a maçonaria da Igreja ( t t 2 ) . Escrever assin1 
a história de um grande episódio político de nosso 

, - ,  . , . .  . - , pats nao e resumtr, e omtttr : e ,  se a omtssao , e certo, 
aproveita até certo ponto a uma pretendida defesa dos 
maçons e regalistas do gabinete Rio Branco, ou do 
Conselho de Estado, principalmente à do conselhei
ro Nabuco, prejudica a verdade dos fatos , não dei
xando ver bem a prudência , moderação, longanimi
dade com que procedeu o bispo D. Vital .  

Por mais resumidamente que se trate da questão 
religiosa, não se pode deixar de lado a sua verdadei
ra origem. Q:ual foi esta ? O interdito de D. Vital ? 
Não, apesar da exposição do Sr. Joaquim Nabuco. 

- - --

( 1 1 2 )  Joaquim Nabuco, Um Esta.dista do l1npério, cap. sôbre 
a Questão Religiosa, to1no 111 . 
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Desde que, em 1 8 72 ,  a maçonaria viu seu grão
-mestre colocado à frente do gabinete, resolveu declarar 
abertamente à Igreja a guerra que até então lhe fa -· 
zia oculta e disfarçadamente. O primeiro incidente que 
se lhe proporcionou para isso foi a suspensão pelo 
·bispo do Rio de Janeiro do padre Almeida Martins, 
por ter feito, a 3 de março de 1 8 72,  em festa da ma · 
çonaria , um discurso maçônico, depois publicado nos 
grandes jornais . A suspensão do padre, que não acei
tou a prévia solicitação do bispo para abjurar a ma 
çonaria ,  arrancou desta um brado de guerra, que foi 
repetido por tôdas as lojas do Brasil . 

Estas aumentaram o número de jornais maçô
nicos, e em todos os recantos do país começaram um 
combate do inferno contra a religião, os seus dogmas , 
o papa, os bispos e os padres. 

Tudo isto começou em 1 8 72 ,  antes que os bis 
pos de  Olinda e do Pará tivessem dito ou praticado 
qualquer coisa contra a maçonaria, que ao bispo do 
Rio, em maio de 1 8 72 ,  desafiou a impedir uma rníss� 
que ela mandava celebrar, e que celebrada foi, apesar 
da proibição do bispo, sob pena de suspensão, por sa -
cerdote que não foi suspenso. 

Quando a questão religiosa tinha assim começa
do de um modo bem claro por atos públicos da maço
naria, artigos da imprensa, criação de jornais em todo 
o Brasil, frei Vital achava-se em S .  Paulo, de onde, 
só depois de sagrado, partiu para Olinda, e aí tomou 
posse da diocese, em 24 de maio de 1 8 72 .  Nada tinha 
feito ainda . Sua primeira pastoral , enviada de S. Pau--
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lo, tratava de assuntos mui diversos da questão rel i
giosa . Entretanto, já  os jornais nacionais de Pernam
buco o chamavam um jesuíta, um ultramontano., um 
homem perigoso. A 2 7  de junho do ano de 1 8 72 ,  
uma loja maçônica anunciou com estrondo, pelos jor
nais , que ia fazer celebrar uma missa na igreja de S. 
Pedro, em co�emoração do aniversário de sua fun
dação. 

O bispo, em circular reservadíssima, ordenou en
tão ao clero que não funcionasse em cerimônias ma
çônicas ; pelo que a missa não foi dita ,  mas as fôlhas 
maçônicas prorromperam em injúrias ,  insultos e blas 
fêmias, que durante cinco meses produziram o maiot 
escândalo e consternaram profundamente o coraçãc.1 
católico, ferido até na sua reverência a Maria Santís 
sima , cuja virgindade e pureza eram desaforada e sa
crilegamente discutidas e contestadas pelos pasquins 
maçônicos. Como afronta ao bispo, cuja longanimi
dade parecia �ansar a maçonaria , esta fêz publicar os 
nomes dos maçons ex istentes nas confrarias, desafian
do o prelado a cumprir seu dever, que êle de fato cum· 
priu , mas só depois de ter longo tempo lançado mão 
de todos os meios brandos e secretos , fazendo ir a 
palácio os sacerdotes maçons , exortando-os com com-· 
pleto êxito a abjurarem, como abjuraram, exceto 
dois , a maçonaria . Tendo se dirigido, mas sem resul 
tado, aos maçons leigos , que faziam parte das confra 
rias, e só depois de respostas negativas, e sucessivas 
exortações, suspendeu-as ,  lançando-lhes o interdito, 
que lhes proibia comparecerem aos ofícios divinos, 
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como associações religiosas , formarem préstitos rel i
giosos e receberem novos membros. Interdisse algu
mas capelas exclusivamente dirigidas pelas confrarias 
maçônicas ; mas declarou que o interdito cessaria , lo
go que as irmandades despedissem os membros ma
çons ou êstes abjurassem a maçonaria ( 1 13 ) • 

Onde a imprudência , a precipitação de frei Vi
tal em tudo isso, que não fêz senão mostrar quanto 
era ·calmo, prudente, caridoso ? Diz o Sr. Joaquim Na
buco que : o direito do bispo de privar de opa, na mis
sa , os que insistiam em cingir à noite t  nas lojas , o 
avental maçônico, era perfeito : " mas que o modo por 
que se achavam formadas as irmandades, a dependên .. 
cia em que estava delas o culto público, o fato de es
tare.m todos convencidos de que a maçonaria no Bra
sil não professava intt.titos anticatólicos , tudo isso eX·· 
plicava a cond'escendência dos bispos quanto à par
ticipação dos maçons no culto e nas irmandades , c 
mostrava que, dado, por assim dizer, entre a Igreja 
e o Estado e suas relações, um quase-contrato, nun
ca um bispo devia romper por si só o modus vivend, 
existente no Brasil entre a Igreja e o Estado, deci 
dindo a golpes de interdito uma questão cuja me
lhor solução devia ser a diplomática , em Roma" A 
que se reduz a alegação do Sr. Joaquim Nabuco, 
quanto à origem da questão depois do histórico fei
to ? Podia haver mais ilusões quanto à maçonaria ? 

( 1 1 3 )  Bispo de Olind a, Resumo Histórico ela Questão Rcli
qiosa no Brasil . 
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Tendo-se tornado manifestos os seus intuitos, de
viam os bispos condescender por mais tempo ? O mo
dus vivendi não era o puro regalismo que à fôrça se re
vestiu de privilégios nunca reconhecidos pela Santa 
Sé? A que ficariam reduzidos na Igreja de Deus, se 
prevalecessem tais idéias , o dever do episcopado, a in .. 
trepidez da f� e o heroísmo do martírio ? ! 

Fique firmado, quanto à origem da questão, que 
os lamentáveis conflitos que esta produziu não fo
ram a conseqüência de qualquer imprudência do bis
po de Olinda, mas resultados lógicos e necessários de 
um plano tenebroso, que a maçonaria concebera con
tra a Igreja brasileira , e a que dera comêço, antes d�1 
conduta dos bispos de Olinda e do Pará , por ocasião 
do incidente Almeida Martins , em 18 7 2 .  Fique fir
mado que, desde então, a maÇonaria prorrompeu,  cheia 
de raiva e com grande estrondo, contra a Igreja. O 
grão-mestre do Grande Oriente, Joaquim Saldanha 
Marinho, reuniu todo o povo maçônico para uma 
encarniçada luta contra o ·chamado clericalismo e co
meçou a publicar no Jornal do Comércio violentos 
e injuriosos artigos contra o catolicismo e seus re
presentantes mais elevados ( I  I 4) . A maçonaria o fi· 
cialmente declarou aos bispos que estava nas igrejas, 
dentro mesmo delas, dirigindo as funções do culto, 
senhora das chaves do tabernáculo, dos vasos e pa
ramentos sagrados, com sacerdotes e até vigários 

( 1 1 4 )  Resu1no  cit . do B ispo de O linda, D .  Antônio de Ma
cedo Costa, A Questão Rel,igiosa .  
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como caixeiros, e sob suas ordens ( 1 1 5 ) 
• Firmada a 

origem da questão, preciso é agora ver qual foi a 
ação do govêrno. 

Nos Estados Unidos, ou em qualquer país l ivre 
e bem governado, ainda que sem religião de Estado :  
como bem observou Macedo Costa, ou a querela fi
caria entre os bispos e as irmandades, ou interviria o 
poder público para manter o direito da comunhão 
católica de viver segundo suas leis. Seria mantida a 
liberdade de consciência católica . No Brasil , porém, 
com uma carta que impunha ao govêrno a obrigação 
de sustentar e defender a religião católica , apostólica , 
romana , pensou-se de outro modo. O poder público 
esposou a causa das irmandades rebeldes e da maço
naria ; deu aos bispos ordens a que êles não podiam 
obedecer, porque a obediência importaria o reconhe 
cimento da maçonaria como sociedade lícita , comp�·1 -
tível com a Igreja e até favorável a ela. Mas o go -· 
vêrno não fêz só isso que diz Macedo Costa . O go
vêrno, pelo seu proceder, por todos os seus atos , mos
trou -se de pleno acôrdo com a maçonaria . Êle pró
prio, pelo seu ministro do Império, João Alfredo Cor
reia de Oliveira ,  intrometendo-se na questão, acon· 
selhou às confrarias interditas que interpusessem re
curso ; o que elas fizeram , não só contràriamentc às 
leis da Igreja ,  mas às leis civis , porque o recurso não 
foi interposto no prazo de dez dias, a partir do ato 
que lançou o interdito, mas longo tempo depois , não 

I 

( 1 1 5 )  Macedo Costa, oh . cit . e u ftf issão Especial a Ronta . 
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foi assinado por advogado do c·onselbo de Estado, 
nem também foi interposto antes, como devera ser, 
porque se tratava de autoridade eclesiástica, junto do 
metropolita. Não obstante essas infrações, o govêr
no, que aconselhara o recurso, também o aceitou e 
sujeitou a uma comissão do Conselho de Estado, em 
grande parte composto de maçons. 

·O relator da referida comissão, visconde do Bom 
Retiro, deu um parecer que era, palavras do Sr. ,Joa 
quim Nabuco - a suma do sistema regalista. Do Con
selho de Estado a maioria ( S. Vicente, Sousa Fran
co, Inhomirim, Bom Retiro, Caxias) opinou pelo 
processo dos bispos, caso êstes não obedecessem ao 

A 

governo. 
Nabuco, que de preferência quereria as tempo

r�lidad�, em longa dissertação r�galista louvou o 
p·rofundo estudo do relator. 

Sousa Franco declarou que renunciaria todos (),., 
seus cargos públicos, se os bispos não fôssem casti
gados. Muritiba, Niterói, Sapucaí e Jaguari opuse
ram-se a qualquer coerção. Dois meses depois, a 1 2  
de junho de 1 873, João Alfredo Correia de Oliveira, 
ministro do império, enviou, em nome do impera
dor, ordem ao bispo de Olinda para fazer levantar, 
no prazo de um mês ,  a suspensão das confrarias e o 
interdito das capelas, declarando-lhe que a maçona
ria era uma sociedade beneficente permitida pelo Es
tado ; que as bulas papais que a condenam não hél
víam recebido o placet imperial do Brasil (o que é 
falso ) ; que as confrarias eram matéria mista , e que,  
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por conseguinte , o bispo não podia suspendê-las sent 
permissão do govêrno. Êste, não lhe tendo obede
cido o bispo, cuja memorável resposta se verá adian
te , encarregou um leigo de ler perante as confrarias e 
nas capelas interditas ordem do imperador levan
tando o interdito. Fêz o presidente de Pernam·buco, 
Henrique Pereira de Lucena, chamar a palácio os vi
gários, induzi- los a desobedecerem ao bispo, o que 
Lucena não c_onseguiu . O govêrno então fêz proces
sar os vigários e tirar- lhes a côngrua. Tolerou, de 
cumplicidade com o referido presidente, que os ma
çons fizessem grandes distúrbios em Recife e devas
tassem bàrba�amente , quebrando púlpitos, confessio
nários, estátuas e imagens, a igreja dos padres Je
suítas , mais tarde iniquamente presos e deportados 
pelo govêrno sem processo nem julgamento como ten
do parte ,  o que era falso, em motins produzidos pela 
cobrança de impostos. Finalmente, ao mesmo tem
po que enviava , em ordem à questão religiosa, uma 
missão a Roma , parecendo querer a pacificação do 
conflito, pois que recomendava ao seu enviado con
seguir pela intervenção do papa que a luta não assu -
misse proporções maiores , e que ela cessasse quanto 
antes , mandava prender, processar e condenar os bis
pos , mostrando que de fato não queria senão es
magá- los. 

Os dois fatos principais da ação do govêrnr 4 
na questão religiosa foram : a missão Penedo, e o jul 
gamento dos bispos. A missão Penedo que o Sr. Joa
quim Nabuco qualifica de grande vitória diplomá-· 
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tica ( 1 1 6 )  , não foi senão y m  dos mais tristes episó
dios de nossa diplomacia , que não conseguiu em Ro
ma o resultado alardeado pelo barão de Penedo e r�
centemente encomiado pelo .Sr. Joaquim Nabuco, se
não ob et subrepticiamente, desnaturando o proce
dimento dos bispos, alterando a verdade dos fatos 
ocorridos no Recife e no Pará , iludindo a Santa Sé. 
O barão de Penedo, como êle próprio confessou ,  não 
conseguiu o reconhecimento de legitimidade do be
neplácito, do padroado e do recurso à coroa no Bra 
sil ,  onde apenas eram tolerados . Ladeadas as dificul
dades, como êle próprio se exprime em seu livro Mis
são Especial a Roma em 1 8  73 , procurou, contrària 
mente à verdade histórica , já  exposta nesta M emó
ria, persuadir à Santa Sé : que os bispos tinham sid� .. 
provocadores do grave conflito com a maçonaria ; 
que o conflito tivera origem no procedimento do bis
po de OI inda ; <:Lu e a maçonaria , composta de pessoas 
piedosas e aderentes à Igreja, de nenhuma forma ti
nha atentado contra a religião e os bispos, com os 
quais vivia em pleno acôrdo e harmonia ; que esta 
harmonia só fôra perturbada pelo inopinado proce 
dimento do bispo de O linda ; que êste bispo, depois 
o do Pará, que se tornou mais exagerado do que o 
primeiro, e até provocador, lançaram de chôfre ex
comunhões em massa , privaram os fiéis do exercício 
do culto, interdisseram e fecharam os templos, su
primiram o culto, aterrar�m o clero com suspensões 

• 

( 1 1 6 )  Joaquim Nabuco, ob . cit . 
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ex-informata conscientia, não deram às irffiandadt!s 
interditas tempo de responder à int imação, e com vio
lências, abusos, infrações dos cânones, tinham tor
nado forçosa

, .
e necessária a ação do govêrno, a cujas 

solicitações não tinham atendido. 
Foi com tais recursos que o barão de Penedo con

seguiu do cardeal Antonelli uma carta oficial ,  escrita 
& 

em nome do papa aos bispos, na qual ,  segundo o mes-
mo barão, era reprovado o procedimento dêles. Esta 
carta, conhecipa com o nome de Gesta tua e que o Sr. 
Penedo reclania como seu troféu, foi admiràvelmentc 
analisada pelo Sr. Bispo do Pará. 

:Êste provou exuberantemente não ter essa car
ta , não poder ter a significação que se lhe dava . Pro
vou que o procedimento de D.  Vital ,  desejando e 
, procurando extirpar das irmandades o vírus maçôni
co, fôra louvado pelo papa, no breve de 29  de maio 
de 1 8 7 3 ,  com o qual Sua Santidade o estimulava e a 
todos os bispos do império a procederem com a seve
ridade das leis canônicas contra essas irmandades que 
tão torpemente viciavam a sua índole. Provou que a 
carta não foi senão o resultado de um engano da se·· 
cretaria de Estado do Vaticano, logo depois emenda
da, anulada , mandada sepultar no mais profundo es
quecimento . 

1 . 0, a carta , datada de 1 8  de dezembro de 1 8 7 3 , 
não traz absolutamente as tais palavras - gesta tua 
non laudantur; pelo contrário, louva logo no prin· 
cípio o empenho e o zêlo do bispo em fazer expulsar 
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dentre as ovelhas de Cristo a perniciosa peste da seita 
A o 

maçontca ; 

2.  0, a carta do cardeal Antonelli diz que o que 
tinha comovido muito ao Santo Padre foi a maneira 
por que o bispo tentou proceder contra as irmandades, 
isto é :  de chôfre, de pancada, precipitadamente, e não 
gradualmente ; mas corno tal procedimento da parte 
dos bispos não foi real ,  porém falsa informação dada 
à Santa Sé pelo ministro brasileiro, o reparo da San
ta Sé fica sem

. 
objeto e se desvanece, permanecendo da  

parte dos bispos o dever, que a própria Santa Sé lhes 
recomenda, i�to é ,  procurar prudentemente expulsar 
das confrarias os maçons ; 

3 .  o longe de dizer aos bispos que obraram maL 
que deixassem tranqüilos os maçons nas irmandades , 
que nada fizes�em, a carta , pelo contrário, dizia aos· 
bispos que era preciso trabal·har, e trabalhar com di
ligência e perseverança , na reforma das irmandades 
maçonizadas ; 

4.0, esta mes�a carta , redigida pelo cardeal. An
tonelli sôbre informações incompletas e inexatas de 
um agente diplomático, a Santa Sé mandou destruí
- la ,  considerando-a de nenhum efeito, e declarando, 
em documentos solenes c públicos, que a tinha dado 
mediante a palavra de honra do govêrno brasileiro,  
pelo seu enviado, de que nenhum ato hostil seria pra
ticado contra os bispos, perseguidos e presos, ao mes
mo tempo q�e com falsas promessas e obscurecendo 
não levemente os fatos, o ministro brasile�ro lhe su-



192 PADRE JúLIO MARIA 

plicava intervir no conflito e pacificar as almas no 
Brasil . 

Tal foi a grande vitória diplomática do barão 
de Penedo, cujo pretendido troféu de glória - a cart�. 
do cardeal Antonelli -, desde que a Santa Sé teve 
exato conhecimento dos fatos, foi completamente nu
lificado no Brasil com diferentes atos pontifícios de 
Pio IX, entre os quais a carta apostólica de 4 de mar
ço de 1 8  7 4, ao governador do bispado de O linda , a 
carta apostólica de 1 .  o de abril de 1 8  7 4,  ao bispo 
de O linda, a �arta pontifícia de 1 8  de maio de 1 8  7 4 
ao bispo do Pará, a carta pontifícia de 26  de agôsto 
de 1 8  7 4 ao bispo de Pernambuco, a carta apostólica 
de 24 de novembro de 1 8  7 5 ao bispo do Pará , a carta 
apostólica de 2 5 de fevereiro de 1 8 75 ao cabido e cle
ro do Pará . Em todos êstes documentos o papa de ·· 
clara solenemente que os bispos cumpriram de modo 
louvável o seu dever, e que não se devia acreditar ter 
êle reprovado o empenho dos pastôres em exterminar 
a seita maçônica, e reformar as irmandades. A ação 
do govêrno, astuta e traiçoeira, na missão de que fo
ram principais protagonistas o ministro de estrangei· 
ros visconde de Caravelas e o barão de Penedo, m a n  i 
festou-se despótica, repugnante e odiosa na prisão .  

"" . 

processo e julgamento dos bispos. Êstes, em 1 8  7 4 
foram sucessivamente presos, transportados para o Rio 
de Janeiro, arrastados à barra do Supremo Tribunal 
de Justiça. 

Os membros �êste Tribunal, exceto três ou qua
tro, eram todos maçons, e com muito gôsto satisfize-
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ram todos os desejos do gabinete presidido pelo grão
-mestre visconde do Rio Branco. Em 2 1  de fevereiro 
compareceu a julgamento o bispo de ·Olinda, para 
cuja defesa foram admitidos, com violento protesto 
do procurador da Coroa, os senadores Zacarias de 
Góis e Cândido Mendes. Êsse procurador, D. Fran
cisco Baltazar da Silveira , revelou contra os bispos má 
vontade e intolerância , já no líbelo, já  na acusação. 
já recusando no julgamento, por ter opinião favorá
vel ao acusado, o ministro Figueira de Melo. O mem
bro do Supremo Tribunal barão Pirapama foi no jul
gamento do }?ispo de Olinda o único magistrado qul'�. 
não pactuando com , a iniqüidade, contestou a com
petência do Tribunal para julgar numa causa espiri
tual ,  e, como não prevalecesse a sua opinião, absolveu 
o acusado. 

O nobre magistrado foi por isso muito aplaudi� 
do pela imprensa católica, que o comparou a José de 
Arimatéia . 

O acusado D. Vital , em seu julgamento, como 
na resposta que deu ao libelo, guardou silêncio. Jesus 
autem tacebat, foram as únicas palavras por êle escri
tas na contrariedade. Zacarias e Cândido Mendes pro
duziraiT' em defesa do acusado, importantes e subs
tanciosos discursos. Costa Pinto, Valdetaro, Vilares, 
Simões, Monserrate, Veiga , Albuquerque, ministros 
presentes ao julgamento, presidido por Marcelino de 
Brito ,  condenaram o réu .  A pena, que era de quatro 
anos de prisão com trabalhq, foi, em 1 2  de março se 
guinte ,  comutada em prisão simples. No dia 1 .0 de 
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julho efetuou - se o julgamento de O. Antônio de Ma .. 
cedo Costa , bispo do Pará, condenado da mesma for
ma, à mesma pena, igualmente comutada . Tudo se 
passou como no processo do bispo de O linda ; sendo D. 
Antônio brilhantemente defendido pelos seus advoga 
dos conselheiro Zacarias e Dr. A.  Ferreira Viana . Os 
dois bispos cumpriram a pena de prisão , D. Vital n:t 
fortaleza de S. João, O. Antônio na ilha das Cobras, 
até à anistia, decretada pelo ministério Caxias, em 
1 7 de setembro do ano seguinte. 

A resistência dos bispos foi ,  desde as primeiras 
medidas vexatórias do govêrno até ao duplo e vexa
tório atentado do Supremo Tribunal de Justiça, fir·· 
me, inabalável , heróica . 

A resposta de D. Vital ao primeiro ato hostil do 
gabinete, isto é, o aviso de 1 2  de junho de 1 8 73 , em 
que o ministro João Alfredo lhe ordenou suspender 
os interditos, é um monumento digno do talento de 
um doutor e da coragem de um apóstolo da Igreja. 
Essa resposta, datada do Palácio da Soledade, no Re
cife, em 6 de j ulho de 1 8 73 , pulveriza um por um 
todas os argumentos do ·Conselho de Estado, em 

o A o 

CUJO parecer o governo, que o remeteu conJunta-
mente com seu aviso ao bispo, se baseou, para dêle 
exigir que desfizesse o que tin�a feito, reconhecesse 
a legitimidade do beneplácido, do placet, do recurso 
à coroa , e até da maçonaria. Os Fariseus do Con .. 
selho de Estado viram verdadeiramente esmagadas 
pela erudição .primorosa e a glória triunfante do pre
lado de Olinda as sesquipedais, enfadonhas e indi-
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gestas dissertações com que o regalismo tentou, mas 
debalde, enfraquecer a resistência de O. Vital .  Êstc 
não só resistiu ao despotismo do govêrno, resistiu 
também às manobras de seu delegado no Recife ,  Hen
rique Pereira de L·ucena. 

Como demonstrou o bispo do Pará no seu livro 
Missão Penedo, resistiu ainda ao próprio internúncio, 
monsenhor Sanguigni, quando êste, numa das fases 
mais críticas da questão religiosa, insinuado pelo go
vêrno, tentou suborná- lo, oferecendo-lhe recursos pe
cuniários para uma visita à sua diocese, ou uma via
gem à Europa. 

D. Vital, que respondera ao aviso do govêrno, di
zendo-lhe após longa e brilhantíssima exposição de 
motivos, u não levanto, não posso levantar a pena dt! 
interdito que em cumprimento dos sagrados deveres 
de meu pastoral ministério lancei sôbre as irmandades 
que não querem afastar de si os maçons, ligados com 
as mais graves censuras eclesiásticas ; que escrevera ao 
presidente Lucena, quando êste reuniu e tentou se· · 
duzir os vigários do Recife para que não obedecessem 
ao seu prelado, suplico a V. Ex. que tenha a genero-· 
sidade de não exigir daqueles dignos sacerdotes um 
ato, que além de ser pecado gravíssimo, um crirr1e 
enorme aos olhos do incorrutível Juiz de nossas al
mas, umq. vergonhosa traição aos sagrados juramen
tos que êles prestaram na ocasião de sua ordenação, 
seria tambéni · uma verdadeira apostasia da religião de 
Nosso Senhor Jesus Cristo; D. Vital, que escrevera 
tudo isso, respondeu também ao internúncio San-
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guigni : - sobremodo agradeço o recurso pecuniári(J 
que me ofereceu por parte do Exmo. Ministro do Im
pério. Quando mesmo, Exmo. Sr. , eu tivesse de sa!·r 
agora em visita, dispensá- lo-ia, porquanto, tendo feL 
to voto· de pobreza, tenho-me acostumado a distri
buir com os p__obres o que não me é absolutamente ne .. 
cessário, e na qualidade de pobre capuchinho com pott
co me contento, e meus diocesanos não me deixariarr1 
fazer um real de despesa. Tal foi D. Vital perante fJ 

próprio internúncio, que também não conseguiu dêl� 
a publicação, desejada pelo govêrno, da célebre e já 
analisada carta do cardeal Antonelli. Êste não a tinha 
escrito para ser publicada, nem a tinha escrito nos 
têrmos apregoados pelo barão de Penedo, o govêrno, 
os maçons e todos os outros inimigos da Igreja. Quan
do semelhante carta , mais tarde, se tornou pública , 
já  a Santa Sé .. a tinha inutilizado, mandando que os 
bispos a julgassem de nenhum efeito ; já em sucessi
vos breves lhes tinha aprovado o procedimento, la
mentando a deslealdade e a perfídia da missão a Ro
ma. Da sinceridade desta missão se pode avaliar pela 
resposta que o ministro de estrangeiros, visconde de 
Caravelas, deu ao representante da Santa S·é, quando 
êste, em 2 2  de fevereiro, protestou contra a prisão e 
julgamento de D. Vital. 

"Em po.ucas palavras,  respondeu o ministro, 
formulo a resposta do govêrno imperial ao vosso pro
testo ; não porque seja difícil ao mesmo govêrno sus
tentar o que y. Ex. nega, mas porque não devo acei
tar discussão daquilo que só pode ser discutido por 
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quem tenha o direito de fazê- lo . . . O protesto do 
Sr. lnternúncio é impertinente, nulo, e coino tal nãt, 
pode produzir efeito algum.'' 

Esta nota, datada de 1 .  o de março de 1 8 7 4, de 
todo indigna do govêrno de uma nação católica, cau 
sou geral indignação, exprobrando-se ao govêrno que 
êle não seria capaz de dirigir urna semelhante a qual .. 
quer nação que tivesse espingardas para defender o 
seu direito. 

Parece, entretanto, que ela foi, na humilhação 
que infligiu a monsenhor Sanguigni, um justo cas-
tigo do auxílio que mais de uma vez tinha prestado 
ao govêrno contra os bispos, do desamparo em que 
deixou a êstes , e do serôdio aparecimento de seu pro
testo. Todos êstes fatos ficaram bem claros no livro 
do bispo do Pari. 

Nada abateu a altivez e a apostólica coragem de 
D. Vital,  o qual, prêso no Recife, no dia 2 de janeiro 
de 1 8 7 4, leu, no a to de sua prisão, efetuada, em vir
tude de ordem do Supremo Tribunal, pelo juiz de 
direito Quintino José de Miranda, o seguin� memo
rável protesto . . . "Protestamos, em face do nosso 
rebanho muito amado e de tôda a Santa Igreja de 
Jesus Cristo, da qual somos bispo, pôsto que muitl"'l 
indigno, que só deixamos esta cara diocese, que foi 
confiada à nossa solicitude e vigilância, porque dela 
somos arrancado violentamente pela fôrça do govêr
no. Protestamos, outrossim, com tôdas as fôrças de 
nossa alma contra essa violência, que em nossa hu
milde pessoa acaba de ser irrogada à Santa Igreja 
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Católica Apostól ica Romana, violência que jamais 
será capaz de alienar os nossos direitos , privilégios e 
prerrogativas de supremo e legí timo pastor desta dio
cese. Protestamos, finalmente , que em todo e qual
quer lugar onde nos acharmos , conservaremos fiel
mente o mais ardente amor e a mais profunda dedi
cação aos nossos queridos diocesanos, cuja guarda l 
Deus confiamos, e ,  depois, aos governadores por nós 

d 
, , 

nomea os . . .  
A tesistência do bispo do Pará , que, à ordem d'J 

govêrno para suspender os interditos, e à intimação 
do Supremo Tribunal de Justiça ,  opôs a luminos.1 
Resposta datada de 24 de janeiro de 1 8 74, do 
Palácio Episcopal de Belém do Pará , demonstran
do a injustiça do govêrno e a incompetência do Tri 
bunal ; que ta.mbém sôbre a questão religiosa escreveu 
dois excelentes livros, um demonstrando os erros e os 
abusos do regalismo no Brasil , outro reduzindo às suas 
devidas proporções a célebre missão Penedo, a resis
tência do bispo do Pará, digo, foi em tudo igual à de 
seu ilustre companheiro. 

Condenados que foram os bispos , o sublime bra
do de indign�ção que percorrera todo o Brasil ecoc>U 
no parlamento, onde, além de vibrantes discursos pro
feridos contra o govêrno durante tôda a questão re
ligiosa,  o deputado Leandro Bezerra , na sessão de 
2 de setembro de 1 8 74 da Câmara dos Deputados, 
apresentou nobre. e enérgica denúncia contra os m i
nistros de Estado conselheiro visconde do Rio Bran
co, conselheiro João Alfredo Correia de Oliveira e 
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conselheiro visconde de Caravelas , pelo crime de trJi 
ção : 1 . 0, por lnaquinarem a destruição da religião c&.t · 
tólica apostólica romana , consagrada pela Constitui
ção do império : 2 .0, por subôrno, empregando por in
termédio de seu delegado, presidente de Pernambuco, 
peditório e influência para que os vigários da cidaJc 
do Recife não cumprissem o dever de obediência 3tl 
seu legítimo prelado. Foi nomeado, para dar parecer 
sôbre a denúncia , uma comissão composta de Tristã•) 
de Alencar Araripe, A. C. Carneiro da Cunha e l4 . 1\. 
Pereira Franco. Araripe, maçon, relator da comissãc_, , 
fêz que esta no mesmo dia de sua eleição apresentasse 
parecer concluindo com a negativa de tôdas as verda
des conhecidas sôbre a questão religiosa , e pela rejc i · 

ção da  denúncia , que, de fato. foi rejeitada , mas não 
sem, para todo sempre , ficar ·gravada nos anais do par
lamento brasileiro o ato glorioso do deputado Lean
dro Bezerra . 

O gabinete 7 de março, composto de Rio Branco , 
João Alfredo, Duarte de Azevedo, Caravelas , Joa 
quim Delfino, Costa Pereira e J unqueira , e sob c11ja 
administração se desenvolveu a perseguição da Igre
ja ,  foi substituído , em 1 8 7 5 ,  pelo gabinete de 2 5  de 
junho, composto dos seguintes conselheiros :  Duque 
de Caxias, José Bento ( império ) , Diogo Velho, Co-• 
tegipe, Pereira Franco e Tomás Coelho. 

Foi êste o gabinete que, em 1 7  de setembro de 
1 8 7 5 , decretÔÜ a anistia, ato que, depois de dois anús 
de pçrseguição, c depois de vinte meses e meio de pri
são dos bispos , encheu de alegria os ca tól icos brJs i -
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leiros, os quais com grande júbilo souberam que por 
fôrça do referido decreto eram, sem nenhuma condi
ção, postos em liberdade os bispos e os governadores 
d'e dioceses que tinham sido processados e presos. 

Foi assim que terminou a questão religiosa , na  
qual, não só da parte dos bispos, mas do clero em ge
ral ,  e de um grande número de católicos , foi enérgica 
a reação contra o regalismo e a escravidão da Igreja 
no Brasil. 

Efêmera , infelizmente, foi essa reação ; e o últi-· 
mo monstruoso tentame do regalismo contra a liber
dade da Igreja brasileira , se parece ter-lhe feito uma 
grande concessão na anistia dos bispos, é certo que con
seguiu intimidar e quebrar a coragem a todos os que 
porventura ·pretendessem seguir os exemplos de Vi
tal e Macedo ·Costa . 

�o heróico prelado de Olinda foi no episcopado 
o primeiro bispo que tentara a reforma da Igreja 
brasileira. Conquanto a Santa Sé, quando bem orien
tada das perfídias do govêrno imperial, e bem ciente 
das ciladas de que tinha sido vítima , desse aos dois 
bispos brasileiros a mais solene e completa reparação 
por essa tal ou � qual condescendência que tivera com 
a missão Penedo, concedendo-lhe uma intervenção 
não completamente de acôrdo com o que já tinham 
feito os bispos, é certo, como ponderou D.  Vital , 
em seu exato, claro e luminoso Resumo Histórico 
da Questão Religiosa do Brasil, que as conseqüências 
da missão Penedo prejudicaram a reação. 
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"A questão rel igiosa, escreveu êle, tinha feito 
um bem inaudito à fé entre nós. Os bispos se tinham 
tornado mais vigilantes e mais ativos. Os sacerdotes 
haviam sentido a necessidade de mudar de vida , para 
poder erguer a fronte pura diante dos fiéis e diante 
dos inimigos de Deus ; haviam-se unido mais a seus 
bispos ; rn'ostJ:avam-se mais corajosos para susten
tar os direitos da Igreja e mais zelosos no cumpri
mento de seus deveres . Os leigos também tinham 
mudado de uma maneira ve.rdadeiramente maravi
lhosa. O número · dos católicos práticos aumentou. 
Perdeu-se a timidez e o respeito humano ; começou
-se a fazer peregrinações , profissões solenes , comu
nhões gerais de homens ( coisas que jamais se viram 
no Brasil ) . Foi então que se fundaram muitas asS(>
ciações católicas , muitos jornais religiosos, muitas 
sociedades de S .  Vicente de Paulo, em diferentes pro
víncias do Brasil . Começou-se a estudar as matérias 
eclesiásticas � a religião . . . Chega a nova do resul
tado da missão Penedo; tudo começa a mudar . . .  Os 
outros bispos, que iam obrar do mesmo modo que os 
do Pará e de Olinda, logo se detiveram, não quiseram 
mais fazer a menor coisa , com receio de se compro
meterem. Os _ sacerdotes , que tinham começado a s� 
mostrar dignos de sua santa missão, cruzaram os bra
ços e não curaram senão de imitar seus bispos. E os 
fiéis ? Em alguns o desacoroçoarnento tem sido com .. 
pleto. Alguns tem havido que hão deixado as socie
·dades católicas ; outros que não querem mais se apre-
5entar a favor da causa dos bispos . . . 
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O movimento católico, que ia tão apressado, há 
diminu ído a vista dolhos

-
! !  Eis aí o que as ciladas d� 

diplomacia imperial conseguiram contra a reação. 
O autor do Resumo da História diz que os bre -

ves do Santo Padre aos bispos de Olinda e Pará con
seguiram prej udicar êsses proveitos do maçonismo e 

. . , , 

reanimar o movimento ; mas o que e certo e que a rea -
ção, como a imaginara e iniciara o grande e apost() 
l ico espírito de Vital , nunca mais reviveu .  A anis tia 
fêz esquecer tudo, até mesmo o dever da Igreja brasi
leira de, tendo reconhecido e proclamado tão alto a 
sua escravidão, não mais tolerá- la .  O episcopado,  rea ... 
tando a antiga amizade, fêz as pazes com o regalis -· 
mo. ·O clero, imitando os pastôres, voltou à anti
ga submissão. O império, obedecido de novo, se não 
completam�nte sa tisfeito, continuou no triste regi
me do padroado, do p lacet ,  do recurso à Coroa. A 
maçonaria , em paz, deu -se por satisfeita ; as irman
dades continuaram, como continuam, a ser isso qul� 
frei Vital assim descreveu : " No meu desgraçado país � 
as confrarias . sociedades cujo fim é conseguir mais 
fàcilmente a salvação por meios particulares , como 
o exemplo, a prática das virtudes durante a vida , 
preces e sufrágios depois da  morte . . estão en tulha · 

das de maçon� públicos, de inimigos furiosos da Igre
ja_. de gente que não freqüen ta os sacramentos e ain 
da embaraçam muitas vêzes a administração, que, 
em vez do bom exemp lo , dão escândalo , não somen 
te dão escândalo, não somen t e  estão afastados do firrJ 
de sua ins tituição, mas ainda é extremamen te difícil 
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de aí fazer chegar ou reconduzir. São uma verdadei ... 
ra chaga cancerosa as confrarias no estado em que se 
acham no Brasil., principalmente agora são um merrJ
bro gangrenado e apodrecido, que tem resistido a to
dos os- socorros da medicina, e que se não se amputa, 
poderá comunicar sua podridão a todo o corpo ( 1 1 7 ) ' ' 

Eis o que há 24  anos , em 1 8 7 5 ,  escrevia D. Vi
tal contra as irmandades ,  cuja reforma, depois dêle , 
a inda nenhum bispo tentou ; que continuam maço
nizadas ,  soberanas, tão soberanas na Igreja Brasi
leira , que poder-se- iam citar as que governam as pa
róqu ias , d ir igem as cerimônias,  e tomam dos páro
cos para guardá - las  e lhes conceder, quando enten
dam necessá rio , a chave dos próprios sacrários !  

1 Tal o esp�rito que ainda domina o catolicismo 
das confrarias no Brasil , onde o brado apostólico de  
Vital e Macedo Costa bem cedo se  perdeu na indife 
rença ; onde o entusiasmo da reação foi rápido e efê
mero como espuma que não deixa sulcos ; onde o re
galismo dominou em todo o império. O episcopad<l 
trans igiu , o ciero cedeu , os fiéis acomodaram-se , a rc ·· 
l ig ião do Estado continuou para êste a ser apenas u m  
rotulo ,  e a educação lite�ária , social e pol ítica de 
meio sécu lo,  paganiza ndo as gerações brasileiras ,  não 
fêz sen ão entorpecer a ação do catolicismo, oblite-
rar mesmÔ"-o senso rel ig ioso das classes altas. Uma 
vez que o Estado pol í tica e oficialmente fazia a obra 
da impiedade � era na tu ra l q ue a educação e o ensino 
d a  mocidade ,  como a vida pol ít ica e a ação parlamen-
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tar, se ressentissem do racionalismo de urna parte das 
classes dirigentes, e do cepticismo de outra parte. 

Já se viu nesta Memória como pensavam, sob o 
ponto de vista católico, ministros , conselheiros de Es
tado, magistrados e membros do parlamento, bastan
do a ·questão religiosa para nos revelar os sentimen
tos que dominavam quase que uma geração inteira de 

.. , 

homens públiços no Brasil. De D. Pedro 1 1 ,  em cujo 
reinado se agitou essa questão, o Sr. Joaquim Nabuco , 
que - muito nobremente - fêz todo o possível para 
defender a seu pai, o senador Nabuco, tentando mes
mo provar que êle tinha sido um estadista católico .. 

diz, no mesmo livro, sem dúvida com muito menos 
indugência , mas sem calúnia : " D. Pedro II tinha o es 
pírito fortemente imbuído do preconceito anti-sacer·· 
dotal. Êle não era pràpriamente anticlerical ; o que não 
lhe inspirava interêsse era a própria vocação reli-
g iosa : evidentemente o padre e o militar eram aos seu:> 
olhos de estudioso infatigável de ciência , senão duJs 
futuras inutilidades sociais , duas necessidades que 
êle quisera utilizar melhor : o padre, fazendo-o tam
bém mestre-escola, professor de u niversidade ; em vez 
do militar, um matemático, astrônomo, químico, en
genheiro. " O juízo do Sr. Nabuco ,  que começa tão 
seguro sôbre o espírito anticatólico do imperador, di
zendo-o numa frase, fortemente imbuído do precon
ceito anti-sacerdotal, nas frases seguintes parece mo
dificar-se e vacilar, porque não é ter preconceito anti
-sacerdotal querer que o padre seja mestre, professor. 
O Sr. Nabuco, porém, volta logo à primeira afirma-
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tiva , dizendo na nota : �� As idéias do Imperador, em 
matéria rel igiosa , não podem ainda ser perfeitamente 
reconstruídas, por falta de dados e revelações sinceras 
e verdadeiras . O imperador, na resenha que faz 
( refe re-se à fé de ofício que por intermédio do viscon
de de Taunay foi publicada em 1 89 1 )  dos objetos 
a q u e  se ded icou refere-se ao aumento do número de 
dioceses e à criação de novos seminários , mas sem dar 
o primeiro plano à regeneração do clero . . ' ' 

Pelo que se pode depreender, o imperador era , 
quanto à religião, um espírito emancipado que orga
nizá.va a sua própria . . em matéria de religião posi
tiva ,  de instituição eclesiástica , um espírito indepen 
dente, u sui juris," indiferente, pôs to que convencional
mente deferente, in tensivamente desprendido, alhei•J 
a tôda ordem de preocupações que a sujeição religio
sa sugere. Para tudo dizer, a Igreja não tinha, na con
cepção de Estado do imperador, senão uma parte se
cundária � quase rudimentar e provisória, como a re 
ligião católica, como seus mandamentos e tribunais 
terrestres não tinham em sua vida íntima verdadeiro 
poder coercitivo ( I 1 8 ) . Eis o retrato que o Sr. Joa
quim Nabuco nos dá  do príncipe ilustre que, pri
meiro nascido no Brasil , mais de meio século gover
nou êste país, cuja Constituição prescrevia que a re. 
ligião católica era a do Estado; e não tinha investido 
o monarca de sua soberania , sem prescrever-lhe, co
mo condição do mandato nacional ,  o juramento d� 
manter e de defender aquela religião. Como admirar 
tudo q ue se dizia e fazia no Brasil contra o catoli-
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cismo, se monarca , ministros, conselheiros de Estado . 
magistrados e parlamentares , todos, não só o impe-· 
rador, único a êsse respeito salientado pelo Sr. Joa
quim Nabuco, com manifesta injustiça pensavam de 
tal modo, e tinham tais idéias de religião? Tamh·ém 
publicamente se sustentava que - nem o Estado nem 
o govêrno têm nada com a cartilha; o autor desta 
Memória profligava a pretensão maldosa de despe·· 
dir Deus de todos os lugares , escrevendo em 1 8 8 4 : 
" A  impiedade já  se n ão disfarça ; o ateísmo já  não 
mascara com as côres do estilo ou ornatos de frases 
a fealdade repelente do filosofismo que contamina o 
país. A monomania positivista já  não recorre a em
bustes . Felizmente, porque o inimigo declarado é me
nos perigoso ; e tanto tempo há que a política ataca 
a Igreja por detrás do pau, que é um júbilo para o 
espírito cristão poder, enfim, enfrentar com o malfei 
tor, cuja maior vantagem era feri- la pelas costas. 
Educação leiga, secularização da escola, êsses e outros 
manjares da cozinha positivista, por muito provados� 
já não regalam o paladar de nossa época. 

É· preciso um acepipe mais apimentado, mais acre 
e que aumente a sêde, que o país já sente, de uma not..'a 
religião, que há de libertá- lo completamente dessa 
cruz pesada, que êle ainda tem o mau gôsto de car
regar ! . . .  

Daí o aforismo - o Estado nada tem com a car-
"lh ( 1 1 9 ) , , tz a . . . . 

( 119)  Idem . 
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Tal aforismo não era a opinião individual de 
um ou outro racion a l ista , ou de um ou outro céptico. 
Não, a opinião corrente na parlamento, corno na im
prensa , era que o fim do Estado está encerrado nos 
limites do terripo ; que as sociedades humanas não têm 
outra missão que comer, beber, ganhar dinheiro e 
morrer . A mocidade não lia a Bíblia . O mesquinho 
gôsto l iterá rio do país preferia ir aos arquivos da Gré
cia e de Roma desenterrar os autores pagãos a pegar 
naquele l ivro que tem sido a fonte de tôdas as gran-
des inspirações da humanidade nas ciências, nas letras 
e nas artes. Não havia min istro que ao assumir a pasta 
do império não desse logo uma reviravolta no ensi
no público, exibindo em longos pareceres e relatórios, 
novos planos de novas reformas. Entretanto nos co
légios , como nas academias , o ensino de tal sorte es 
tava paganizado, que em 1 8 8 5  foi êsse abuso o assun
to de duas longas conferências feitas em presença do 
imperador ( 1 20 ) . 

Nesse mesmo ano de 1 8 85  o estado social e re ... 

ligioso do Brasil era assim descrito pelo autor desta 
Memória, em artigos que tiveram grande publicidade 
e foram depois, em duas edições sucessivas, reunidos 
em opúsculo : _  

"·O nosso país corre sôfrego à taça envenenada 
do materialismo. Iludido pela falsa ciência, o Brasil 
abriga e alimenta em seu seio o infernal repúdio d3 
fé católica . 

( 120 ) Idem, Conferências, nas Escolas Públicas da Glória . 
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Não há mercador de política , não há falso intér 
prete da religião ,  não há filósofo de catálogo, não 
há literato brunido pelo óleo da meia-ciência, não 
há escritor da moda que o não mistifique e iluda . A 
dVe da impied�de esvoaça pelos horizontes do Bra
sil . A tribuna, a imprensa , a escola ,  o palco, o govêr
no, o parlamento, tudo repercute o pio sinistro qu"� 
augura a morte . . .  Depois de enfraquecer no espírit,, 
do país o princípio da autoridade e da ordem, a in
credulidade procura arrancar- lhe da consciência o qut.! 
lhe resta da fé católica que ainda pode salvá-lo . A 
monarquia acautele-se : não é urna simples enfermi ·  
dade, é uma eP-idemia que invadiu o país , que a po
lítica não pode debelar, que só a religião tem remédio 
para extinguir ( 1 2 1 ) . ' '  

Analisado o materialismo ímpio e impudente qtle 
já se não mascarava na literatura ,  na educação, no 
ensino, na política e no govêrno, o articulista acres
centava : " O  país carece visivelmente de uma reação 
católica que retempere o poder público e restitua ao 

. , . . ,  . , . . 

prtnctpto autorttarto monarqutco a energta e o pres-
tígio de que o despojam as idéias ateísticas e anár
quicas hoje em voga. A monarquia escolha : ou co
laborar na Igreja na grande obra, cuja necessidade se 
impõe da reconstrução católica do Brasil , ou afogar
-se na onda do cepticismo anárquico que sobe desde a 
choupana até o palácio ( 1 2 2 ) " 

( 121 ) Idem, Apóstrofes . 
( 122 ) Idem . 
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Do parlamento dizia o artictilista : " Dali não 
se ergue um homem, um só que tenha nas mãos a 
oandei'ra das idéias grandes, das grandes verdades 
morais que nas épocas de decadência retemperam os 
povos e salvam as nações ! Dali não se levanta um 
estadista , um só, que tenha gravado na fronte os sul
cos do pensamento ·cristão, que percorre o mundo 
e desafia as cogitações de todos os pensadores. A evo
lução religiosa, que, parece, tenta reabilitar o século 
no seu período último tão repleto de problemas di
fíceis e convulsões medonhas, não tem um eco ali . 
Naquele campo as grandes questões do espírito hu
mano no momento atual não dão batalha à inteli
gência , nem troféus à palavra ( 1 2 3 ) ' ' 

Analisada essa pequenez intelectual do parla
mento, as banalidades das discussões jornalísticas, a 
pornografia da literatura,  tôda essa miséria social , 
dizia o articulista : .. 0 país tocou ao último grau d...: 
atonia moral. As paixões vis , os interêsses inconfes-
sáveis, a fome sórdida de dinheiro, tôdas essas po-· 
dridões do pântano aberto no coração da pátria pelo 
cepticismo religioso se vaporizaram, subiram, e aí 
estão negras e tétricas, nos horizontes do Brasil. São 
as nuvens da revolução. O gênio católico, que velava 
por nós, voou, desapareceu. O Estado, ateu disfar
çado, já não tem mêdo de Deus ( 1 24 ) ' '  

Da perfídia com que se violava a Constituiçã,> 
dizia o articulista : uDizer a lei fundamental que a 

( 123 ) Idem . 
(124) Idem . 
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religião católica é a do Estado, mas não dar a tôdas 
as leis orgânicas o cunho dessa religião ; não dar às 
instituições o espírito ca tóli_co ; não dar ao ensino o 
método cristão que tem sido adotado em todos os 
países religiosos ; não tornar de fato obrigatório o 
juramento que deve preceder à investidura dos cargos 
públicos ; não opor a uma mal entendida liberdade 
de cultos os l imites que o bom senso prescreve, a mo
ralidade religiosa exige, e a autonomia da Igreja não 
pode prescindir - não é ter uma religião de Estado : 
é mascarar com a 

·
mais funesta das hipocrisias uma 

cobardia que não quer ser sinceramente cristã, nent 
quer ter a coragem de declarar-se francamente ateís
ta ( 1 2 5 )  " . 

Profligando energicamente os efeitos do positi
vismo político do Brasil ( 1 2 6 )  , dizia o articulista à 
monarquia : " Sem a reação religiosa , a desorganiza
ção do país é certa e a morte da dinastia infalível ' ' . 
Acrescentava ( 1 2 7 )  quanto ao racionalismo e positi
vismo das classes dirigentes : - H Políticos , parlamen
tares , tôda essa gente que se jacta de ser a nossa classe 
diretora está completamente alheia a tudo o que a res
peito de religião nos ensinam os mais notáveis publi
cistas . . . completamente alheia aos estudos socioló
gicos que mostram a causa das perturbações das socie ... 
dades européi�s no materialismo ( 1 2 8 ) " . 

( 125 ) Idem . 
( 126 ) Idem . 
( 127 ) Idem . 
( 128 ) Idem . 
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Racionalistas, materialistas, ou cépticos - tais 
eram, em grande parte, os homens que dirigiam a so
ciedade brasileira no último período do impér�o. 

Socialmente falando, a religião, em todo êsse pe
ríodo de sessenta e sete anos, só teve uma expressão 
católica : a Bêneficência . 

Como se viu, esta começou no período colonial 
pelas Misericórdias. Desde então, as instituições pias 
e beneficentes se desenvolveram cada vez mais no Bra
sil , onde nas províncias, hoje estados, se estabeleceram. 
já por iniciativa particular auxiliada pelos poderes 
públicos , já  por iniciativa do próprio govêrno. Ver · 
dadeiramente prodigioso, durante o império, o nít·· 
mero de hospitais, asilos ,  orfanatos, casas para alie
pados, de tôdas essas instituições de que se verá em 
seguida a possível enumeração. 

Exclusão feita dêsse desenvolvimento da cari
dade, tão própria do coração brasileiro, e de que ve
mos, em numerosos edifícios, não só nas capitais e 
grandes cidades do Brasil, mas até em suas aldeias , 
testemunhos irrefragáveis ; excetuada essa manifesta
ção, o catolicismo não teve no período monárquicv 
nenhum desenvolvimento, e nenhuma atividade mes
mo, além da que se traduz nos atos individuais da Fé, 
e nas cerimônias do culto, que,  aliás, j á  se viu quão 
deturpado se nos apresenta na vida das paróquias. 

Comparado à colônia, que, como eu disse, foi 
o esplendor, o império foi, pelo regalismo, pelo en-
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fraquecimento das ordens religiosas, pelo desprestí
gio do clero, pela rapidez da reação católica na ques
tão religiosa , e, finalmente, pelo racionalismo e o cep
ticismo das classes dirigentes - a decadência da re
ligião. 



·CAPÍTULO III  

NO REGIME REPUBLICANO 

Proclamada a república em 1 5  de novembro de 
• •  

1 8 89 ,  aos 7 de janeiro do ano seguinte o govêrno pro-
visório publicou o decreto da separação da Igreja e 
do Estado, abolindo no art. 4.0 - o padroado com 
tôdas as suas instituições, recursos e prerrogativas; 
proibindo no art. 1 .  o ao · govêrno federal leis, regula
mentos ou atos administrativos sôbre religião ; decla 
rando no art. 2 .  o o direito de tôdas as confissões re· · 
ligiosas ao exercício de seu culto, sem obstáculo aos 
seus atos particulares ou públicos, assegurando no 
art. 3 .  o a liberdade religiosa, não só aos indivíduos, 
isoladamente considerados, mas ainda às Igrejas que 
os unem numa mesma comunhão ; estabelecendo no 
art. 5. o a persqnalidade jurídica para tôdas as Igrejas 
e comunhões religiosas, e mantendo a cada uma o do
mínio de seus bens. 

Como a Igreja oficial, no Brasil, recebeu êste pri
meiro ato da república em relação à rel igião, e qu\! 
juízo emitiu a respeito da causa determinante do 
novo regime político, isto é, a revolução de 1 5  de 
novembro? 
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A resposta temo-la na Pastoral Coletiva do 
episcopado brasileiro, de 1 9  de março de 1 89 0 , as
sinada por todos os bispos de então. 

O juízo político sôbre o acontecimento de 1 5  
de novembro está nestas pala v r as da Pastoral : " Aca
bamos de assistir a um espetáculo que espantou o 
universo ; a �� dêstes acontecimentos pelos quais <J 
Altíssimo dá , quando lhe apraz, terríveis l ições aos 
povos e aos �eis . Acabamos de ver um trono de re · 
pente desabar no abismo que lhe cavaram em pouco.� 
ano� princíp�os dissolven tes medrados à sua som-
b ,, ra . . .  

·O· juizo sôbre o decreto está nestas palavras da 
Pastoral : " Se no decreto há cláusulas que podem fJ 
cilmente abrir a porta a restrições odiosas desta l iber-· 
da de ( a  eclesiástica ) , é preciso reconhecer que, tal 
qual está red igido, o decreto assegura à Igreja Cató
lica no Brasil uma certa soma de liberdade que e!a 
jamais logrou no tempo da monarquia' ' 

Mas então , o que no juízo dos bispos , signatá 
rios da Pastoral, tinha sido a proteção da monarquia ? 

A Pastoral o diz : uma proteção que nos aba
fava . Não eram só intrusões contínuas nos domínios 
da Igreja ; era frieza sistemática , para não dizer des
prêzo, respondendo quase sempre a urgentíssimas re
clamações dela ; era a prática de deixar as dioceses por 
largos anos viúvas de seus pastôres, sem se atender a<; 
clamor dos povos e à ru ína das almas : era o apo io 
oficial dado a abusos que estabeleciam a abominaçã() 
da desolação no lugar santo ; era opressão férrea a 
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p'sar sôbre os institutos religiosos - eflorescênc ia 
necessária da vida cristã vedando-se o noviciado, obs
tando-se a reforma e expiando-se baixamente o mo
mento em que expirasse o último frade para se pô r 

mão viva sôbré êsse sagrado patrimônio chamado de 
mão-morta ."  

Tal fôra , segundo os bispos de 1 8 9 0 ,  a pro te -· 
ção do império à Igrej a ,  que, segundo a Pastoral, fo i 
opr im ida e quase completamente atrofiada por u m  
pretenso padroado, que ela assim classifica : " O  pa 
droado, com tôdas as suas institu ições , recursos e prer
rogativas, é abolido. O govêrno provisório abol i u  
neste a rtigo , com tôda a razão , u m  pretenso d ire i tl) 
de que o império fazia grande ostentação como prer
roga tiva inerente à Coroa,  quando um ta l direit(> 
não pod ia ser rea lmente obtido senão por u tna con 
corda ta com a Santa Sé. A magnânima condescendên 
cia dos sumos pon tífices , pro bono pacis . o t inha sà -
men te tolerado . . ' '  

A Pastoral Coletiva a na l isa u m  por u m  os a r 
t igos do decreto de  7 de j aneiro de 1 8 9 0 ,  entendend<.) 
que todos êsses são conven ientes à Igrej a ; o I . o ,  por
que  l iberta a ação episcopa l e paroq uia l  dos pastôres 
da Igrej a d a  a n tiga tu tela do poder executivo ,  q ue 
não ma is ,  como ou trora , d iz a Pastoral, governa rá 
a I grej a ,  em nome do padroado c da maçona ria ; o 
2 . 0, porque garante aos catól icos o direito de não 
serem i n terrompidos ou pertu rbados em suas fun -· 
ções rel ig ios as ; o 3 . 0,  porque gara nte a ação soci .1 l  
da Igrej a , n ão l i m i ta ndo sua  l iberd ade somen te à 
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esfera individual ; o 4. 0, porque devolve o direito d� 
apresentação de bispos, cônegos, vigários e ou�ios 
funcionários eclesiásticos, de criar ou dividir paró
quias e dioceses , com fixação ou modificação de se us 
respectivos limites , de publicar no país bulas, breves . 
decisões dos concíl ios ou do soberano pontífice, às 
legítimas autoridades , revogando a opressiva legisla
çã·o do antigo Estado realista, pombalino, josefista .: 
o 5 .  o porque garante à Igreja Católica e seus institutos 
a plenitude do direito de propriedade. 

Finalmente, os bispos de 1 89 0, afirmando indi
ferentes à Igreja tôdas as formas de govêrno ,· não jul� 
gando lícito pensar-se que a ressurreição da Igreja do 
Brasil no gôzo de uma plena liberdade possa suscitar 
dificuldades à república ; declarando bem alto que os 
católicos brasileiros não separam em seus corações dois 
amôres origin.drios da mesma fonte divina - o da re
ligião e o da pátria; con-cluem fazendo votos para 
que não seja inserida na Constituição da República 
- uma só palavra que possa ofender a liberdade da 
consciência religiosa do país, que é, na sua grande 
maioria, católica, apostólica, romana. 

Com efeito , o novo regime era incontestàvel 
mente a l iberdade restituída à Igreja brasileira depois 
de sua longa e triste escravidão. Era o têrmo dessa 
aparente e falsa união com que durante longos anos 
foram sacrificados os interêsses religiosos do país. Er3 
a realização de uma ardente aspiração de católicos 
puros e fervorosos, que, sem dúvida, em tese só acei 
tam a união do Estado e da Igreja_ como o princípio 
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verdadeiro ; mas que, quando ao fato, vendo no Bra
sil ,  sob as aparências de uma falsa união, o escravi 
zamento da Igreja ,  preferiam aos privilégios e subsí
dios com que se mascarava a opressão o regime do 
direito comum. Era a satisfação de necessidades pal
pitantes, de que assim falava um ilustre católico e 
venerando servidor do império, numa obra que é o 
processo do regalismo brasileiro : " Seremos no fu· 
turo uma grande nação e um poderoso instrumento 
de legítimo progresso, se a nossa Igreja fôr l ivre ; nos
sa influência moral abrangerá um vasto horizonte. 
A Igreja livre, derramando a moralidade nas popu
lações por exeÍnplos de virtudes e de sólida instrução, 
fortificará tôdas as nossas liberdades, contendo nos 
seus justos limites essa potente, necessária , poderosa 
alavanca da monarquia. 

Urna Igreja serva, tal como a possuímos, torna
-se a mofa do século, um instrumento inútil para o 
bem e desprêzo para a sociedade. ·O regalismo, acos
tumado a regê-la, por certo que não afrouxará as 
cadeias que a oprimem : mas, como todos os despotis
mos, há de ter o seu dia de provações, quando a opi
nião esclarecida do país se fizer ouvir ( 129 ) . ' '  

Era o velho Cândido Mendes, tão ortodoxo em 
religião como moderado em política ; era o nobre de
fensor dos bispos processados quem isso escrevia no 
seu Direito Eclesiástico. 

(129 ) Cândido Mendes, Direito Civil EclesitÍBtico. 
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Entretanto, uma grande parte do clero, a qua .. 
se totalidade, agarrada aos privilégios e aos subsídio.s 
contemporizava com a escravidão, não querendo ou
vir a voz que lhe dizia : " Se quereis a reforma da Igreja 
brasi leira , dai o passo decisivo : renuncia i a essas tris
tes migalhas que vos abandonam para não morrerdcs 
de fome ; invocai a generosidade dos católicos do pa ís. 
quando não qu iserdes reclamar o próprio direito d1 
Igreja ( I 3 o ) , 

O clero, porém, tinha perdido na sujeição os há
bitos da at ividade e do trabalho ; preferia receber d<J 
Estado os seus salários . 

Debalde o velho senador avisava : " Quando os 
reis eram católicos e os estados se regiam por legisla
ção impregnada do mesmo espírito, quase que não ha -
via perigo em deixar ao poder temporal o cuidado de 
fazer a cobrança dos rendimentos da Igreja e ainda 
mesmo a d istribu ição dessas rendas pelo pessoal em- ' 

pregado no cu l to .  Hoje semelhan te situação é insus 
tentável , máx ime nos países com forma de govêrno 
idênt ica à nossa . O Estado ,  se não é ateu , tem-se tor
nado indiferente em ma téria religiosa ; portanto não 

•· 

é ma is competente para ser procu rador oficioso e im-
pôsto à I greja ( 1 3 1 ) . "  

O aviso foi sempre inútil .  Nem mesmo depois 
que o Estado cobria de opróbrios e vil ipênd ios a I gre
j a  brasileira , encarcerando - lhe os b ispos e exprobra n 
do- lhe a dependência em que o clero estava dêle pelos -----

( 1 30 )  lden1 . 
( 1 3 1  ) Ide rn . 
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salários que lhe dava , bispos e padres resolveram pro .. 
pugnar pela reforma e reclamar contra a escravidão . 
que só terminou com o decreto de 7 de janeiro de 
1 89 0. 

Grande, completa seria a glória da república� 
despedaçando assim os grilhões da Igreja brasileira , 
se os elementos deletérios e subversivos que se se in
troduziram no novo regime não tivessem conseguidc' 
desfigurá-lo, arvorando na bandeira de uma nação 
católica o emblema de urna seita ; secularizando a con�
tituição ; desconhecendo, na esfera da representação 
parlamentar , direitos sagrados da liberdade indivi
dual e religiosa ; banindo a religião do ensino e da 
educação : prescrevendo, sem as condições possíveis 
e aceitáveis de um simples registro oficial ,  o casamen - · 
to civil ; não dando oficialmente nenhuma esfera de 
ação ao culto público de .Deus, compatível com a for
ma da separação da Igreja e do Estado. 

" Um ato de tirania, diz o autor da História 
Constitucional da República dos Estados Unidos do 
Brasil; um ato de tirania incluiu na bandeira o lema 
de uma escola filosófica , com o prestígio de um em
blema nacion

.a l ,  quando a bandeira da revoluçã<l , 
aquela que foi hasteada no edifício da Câmara Muni
cipal e no mastro do Alagoas em país estrangeiro foi 
a do primeiro clube republicano. A esta cabia ser a 
bandeira da nação e não àquela que, devendo encar
nar tradições e precedentes históricos, encarna as con-
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vicções de uma escola , que ainda não encontrou no 
país meio para desenvolver-se ( 1 3 2 )  . H  

Mas não foi êsse o único ato tirânico, como pa 
rece ao autor da História Constitucional, reconhecen 
do nesse mesmo livro que - as noções positivistas do 
país se limitam a um círculo circunscrito e representam 
uma grande minoria da opinião da nação ; reconhe-· 
cendo que o lema Ordem e Progresso não passou de 
um ato de ditadura, de opressão às crenças do país e 
aos princípios ca�deais do partido republicano. 

Não ; não foi êsse ato o único ato tirânico. Ti
rânicos· são também todos os artigos a que já  alud1 . 
da Constituiç_ão, organizada e promulgada sem ne
nhuma influência dos princípios religiosos que de
vem animar a política de todo povo cristão,  de tod<) 
govêrno, monárquico ou republicano, de tôda  nação 
civilizada , caJóljca ou protestante. \ 

Onde as causas de tamanha enormidade ? Elas 
vêm do próprio império , isto é, da educação racion:t
lista , da política liberalista , do material ismo l iterá - ·  
rio, que, como se viu , durante um largo período de 
sessenta e sete anos, entorpeceu o sentimento católico 
e obliterou mesmo o senso religioso em tantas gera 
ções brasileiras. A crítica histórica não pode re f 
essas causas nem à essência do regime republicano, nem 
à índole das instituições novas , que poderiam ser 
ainda mais democráticas sem o repúdio do elemento 

( 1 32 )  Fcl isbelo Freire , H-ist.úria. Co n s t i t uc ional  da República 
dos Estados Unidos do Brasil, vol . 2.0, cap . 4.0 • 
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religioso. Refere -as aos homens, aos espíritos, qu�. 
sa ídos de nossas academias , de nossos colégios e esco
las, de nosso jornal ismo, sem as noções mais elemen
tares do catolicismo, completamente ignorantes das 
relações necessárias de política com a religião, não 
fizeram mais do que levar às suas últimas conseqüên
cias a obra de demolição católica que o período do 
império, nas leis , na educação, no ensino, tinha co
meçado e grandemente adiantado. 

O êrro dos legisladores republicanos, seculari
zando o novo regime político , banindo da Consti
tuição o elemento cristão e transformando inepta
mente a separação do Estado e da Igreja em indife
rença religiosa, foi energicamente profligado, em 
conferências, na tribuna sagrada, pelo autor desta 
Memória, que disse : "No Brasil não há idéia ver-· 
dadeira da teoria da separação; no Brasil os que pre
tendem dirigir a política não têm a noção exata do 
que significam Igreja e Estado separados. 

Ignorando-o, confundem a separação com a hos
tilidade, ou com a indiferença : e, em nome da sepa
ração, exigem o repúdio de todo elemento religioso 
no govêrno e na política ; exigem a proscrição do cul
to público de Deus, mostrando assim que não conhe 
cem, não têm lido o que os publicistas mais ilustres , 
mais desprendidos de proselitismo católico afirmam 
e sustentam. 

· 

No seu livro O Estado Moderno e as Suas Fun .. 

ções diz Leroy Beaulieu que a idéia do Estado leigo 
transformou-se_ para muitos na idéia do Estado ateu; 
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mas que isso é um êrro porque o estado leigo quer di
zer estado que _não se subordina a nenhuma religião: 
que não tem �compromissos oficiais com qualquer re ·· 
ligião que seja ; que olha a religião sem subordina
ção, mas não sem benevolência, e considerando sem
pre a religião uma fôrça moral com a qual deve con
tar. Êsse publicista acrescenta que separação não quer 
dizer hostilidàde, nem mesmo indiferença. Porque dua8 
pessoas vivem separadas, não se segue por isso que 
sejam desafetas e que não entretenham boas relações . 
Aliás é impossível que o estado, órgão de interêsses 
múltiplos, finja ignorar que há na sociedade· crenças,  
princípios, idéias religiosas. É impossível que o esta
do que pretende dirigir tantos serviços,  tão comple
xos, tão del ic�dos, ·como a educação, o ensino, a sor
te dos órfãos ,  dos condenados, das crianças abando
nadas, o exército, a marinha, possa sem imprudência 
prescindir do concurso da fôrça mais antiga e ativà 
que se conhece - a religião ( 133 ) . ' '  

Demonstrando em seguida , desenvolvidamente, 
que o princípio .de vida de um povo não é a sua cons
tituição política , nem a sua legislação, nem isso que 
se chama o organismo político, nem também a circuns 
crição do solo, a bacia de seus mares, o curso de seus 
rios - tôda a porção de terra que a Providência lhe 
concedeu, nem também a comunhão de sangue ou de 
língua, mas ·que .é, não pode deixar  de ser Deus ; o mes .. 
mo orador das referidas conferências mostrou como, 

_.-y 
( 133 ) Padre Júlio Maria, Con/e1·ências da Assunção, t.a série, 

12.o conf . 
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perante a política . perante a história , perante a filo � 
sofia da história . a tentativa brasileira de uma nação 
sem Deus é original, temerária, absurda; concluindo 
com êste voto : 4' Trabalhemos todos para que no Bra
sil o Estado e a Igreja se entrelacem, como podem e 
devem fazê-lo, no interêsse do povo e para salvaçãc> 
da pátria ; o Estado dando à Igreja todo o prestígio, 
tôda a fôrça moral ,  e procurando também infundir en1 · 
seus códigos, em suas leis , em suas instituições o sen
timento cristão, que fortalece as almas, enobrece os 
corações e reternpera as raças ; a Igreja por seu tur
no, dando ao Estado, como deve, em testemunho de 
civismo, a prova de que não tem a sua f� escravi
zada às cadeias do passado ( 1 3 4 ) ' ' .  

Felizmente parece que estas idéias já vão pre
ponderando, senão em todos, em alguns dos mais 
altos representantes da política e do clero brasileiros. 

Já se lêem nos jornais diários infundadas cen
suras à administração da república por provas de 
consideração dadas à Igreja em ocasiões solenes e em 
atos públicos, e porque a teoria da separação já vai 
sendo melhor atendida, não só nos estados, como 
na própria capital federal .  Bem recentemente ainda .  
por ocasião da pomposa recepção que em Belém do 
Pará foi feita aos bispos brasileiros que regressavam 
de Roma, onde tinham tomado parte no concílio 
sul-americano, o intendente municipal, senador An
tônio Lemos, em discurso feito no palácio da Edili-

( 134) Padre Júlio Maria, conf . cit . 
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dade, dizia : .. O govêrno municipal de Belém enten
de que não se afasta nem da letra nem do espírito 
do instituto fundamental da nação, na parte em que 
proíbe relações de dependência ou hostilidade, dan
do aos ilustres príncipes do catolicismo aqui presen
tes uma prova de consideração. Separação não quer 
,dizer desconl?:ecimento ou hostilidade, mas indepen
dência ; e esta não exclui a idéia de harmonia e mú
tua estima que para felicidade do povo deve reinar 
entre a Igreja e o Estado" . 

Na mesma sessão festiva do paço municipal. 
o governador do Estado, Dr. Pais de Carvalho, sau
dando os bispos, aos quais ,  j á  antes da sessão, ti
nha dado oficialmente !tôdas as manifestações de 
aptêço, disse, em desenvolvido discursO', que todo 
versou sôbre a necessidade de completa harmonia c 
de mútuas relações de amizade entre a Igreja e o Es• 
tado para o fim de manter a unidade nacional ,  elevar 
o nível moral da sociedade, educar o povo, assegurar 
a paz e a pro�peridade da nação : " As instituições re
publicanas nada têm de hostis nem de incompa tí
veis com a moral divina e redentora do mártir do 
Gólgota . A separação e a independência dos poderes 
civil e religioso, inscritas na Constituição de 24 de 
fevereiro, não estabeleceram solução de continuidade 
em nossas tradições religiosas, que datam de quatro 
séculos ;

· 
não proscreveram os altares que ilumina

ram a fé e ouviram as preces dos nossos maiores ; não 
despedaçaram ... o sagrado símbolo que se levanta em 
nossos templos, e a cuja  sombra e proteção se cons-
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tituiu a vida naciona l. Portanto,  apostolai livremen
te ; inoculai na alma do povo o espírito criador e 
fecundo que animava os profetas ; trabalhai, de 
acôrdo com os patrióticos votos formulados no 
concílio a que acabais de assistir, pelo engrandecimen
to da pátria" . 

·O arcebispo do Rio de Janeiro, D. Joaquim Ar
coverde, agradecendo em nome dos bispos a brilhante . 
e entusiástica manifestação do povo e das autoridades 
do Pará, proferiu ,  em resposta aos discursos do inten
dente e do governador, um discurso, do qual , deixan
do de lado _os tópicos que dizem respeito aos deveres 
religiosos do Estado, por já ter tratado dêles nesta 
Memória, destaco o seguinte, relativo à devida po
sição da Igreja em face da república : " O  que sobre
modo nos inipressiona é ver aqui que as principais 
autoridades do estado e do município, não só acom-
panham, mas se identificam com as manifestações 
populares, no momento em que erradamente se en
tende que o puro republicano não pode transpor os 
umbrais da Igreja ,  como �e a Igreja estivesse prêsa , 
ligada a esta ou aquela forma de govêrno ; como se 
ela não protegesse e animasse qualquer forma de go
vêrno capaz de conduzir um povo à grandeza e à sal
vação . O que nós queremos é que as leis sejam fei 
tas sob o influxo da  religião , e não ditadas nos ga
binetes , antros e esconderijos sectários, para levar o 
povo à descrença , ou indiferentismo . Nãó quere
mos, e tememos o estado ateu . . Quanto à repúbli-
ca , abrimos os braços às instituições que atualmente 
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nos regem e dessa forma nos manifestamos nos atos 
do último e recente concílio ( 1 3 5 ) ' ' . Eis, quanto à 
teoria da separação da Igreja e do Estado, as idé1.as 
que, parece, vão tendo curso numa parte do clero, 
em grande parte ainda aferrado ao regime do pa
droado e dos homens políticos ,  em grande parte, por 
seu turno, ainda não orientados sôbre o grande papel 
· da religião na direção das sociedades políticas. 

·Oxalá o movimento dessas idéias progrida e 
chegue mesm9. ao ponto de modificar a Constituição 
política da República , inserindo nesse pacto funda
mental , promulgado sob a influência de um falso 
republicanismo, o culto público de Deus, com o re · 

conhecimento de seus direitos com todos os auxíl ios 
e respeitos devidos à religião da imensa maioria do 
povo brasileiro. 

Enquanto isso não se conseguir, a instituição 
republicana no Brasil não terá a maior garantia , a 
única infalível, de sua prosperidade. 

É· direito de todos, CelliSUrando energicamente 
essa falha , trabalhar para que ela se encha. ·O que não 
é lícito desconhecer é que a república , logo no seu 
início, libertou a Igreja brasileira da escravidão em 
que jazia ; é que, não obstante as omissões da Cons · 
tituição, a Igreja brasileira , no regime do direito co
mum, inaugurado pelo decreto que aboliu o padroa .. 
do, tem prosperado, e o sentimento católico se de ... 
senvolvido. 

J .  

( 136) Transcrições dos jornais do Pará feitas pelos do Rio 
e Minas . 
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Pouco depois de abolido o padroado, os bis 
pos, que tinham compreendido ser chegada a ocasiã•:> 
da iniciativa própria , reuniram-se em S.  Paulo, es
creveram a Pastoral Coletiva e resolveram pedir ao 
santo padre aumentar no Brasil a hierarquia episco
pal .  

O santo padre, reconhecendo que um dos mo
tivos pelos quais os interêsses católicos não prospera 
vam no Brasil era o pequeno número de bispados , 
sem proporção com a extensão do país e o número 
de seus habitantes , logo depois da solicitação feita 
pelo episcopa�o, aumentou, em 1 8 9 3 ,  a hierarquia 
no Brasil pela instituição de uma outra província 
eclesiástica, e a _criação de quatro sedes episcopais. 

O Brasil ,  que desde a administração da metró
pole até 1 88 9 ,  isto é, em quatro séculos - não con
seguira mais de doze dioceses, conseguiu logo, no 
regime novo, um aumento de dioceses grandemente 
considerável em relação ao tempo decorrido de 1 88 9  
à presente dãta, 1 8 9 9 ; sendo que ,  depois da reor
ganização hie .. rárquica que dividiu o Brasil em dois 
Jtrcebispados ou provincias eclesiá�ticas e quatorze 
bispados , mais uma diocese foi criada e outras estão 
em via de criação. 

As dioceses criadas desde 1 89 3  são : as de Ni
terói ,  Amazonas. Paraíba , Paraná e Espírito Santo. 
Quanto às ordens religiosas, revogado como foi o 
singular interdito civil , que desde 1 8  5 5  proibia (JS 
noviciados, tendem, em virtude da liberdade restí 
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tu ída à Igreja ,  a se reconstruírem. Decadentes, corno 
já se · mostrou , desde a independência ; frustrados. 
como foram no período do império,  os projetos ou 
tentames de os reformar, poderiam os institutos mo
násticos , não refeitos no seu pessoal durante trint:i 
e cinco anos, de repente prosperar? ! Dez anos de li
berdade dada à Igreja não bastam, sem dúvida , para 
despertar as vocações religiosas num país onde para 
o próprio clero regular tanto têm rareado, desde lon -

-

go tempo. as vocaçoes. 
Entretanto, com o auxílio de religiosos estran

geiros já nov
.
iciados se têm instituído, e é certo que, 

com a ação do tempo, medidas da Santa Sé e a subs
titu ição inevitável , fatal ,  pela morte dos monges qu� 
nas respectiva_s ordens se acham ainda muito identi
ficados com os erros , abusos e males do antigo e de
cadente estado dessas ordens, a reorganização com
pleta se há de operar. A vida nova já penetrou nas 

- ruínas de nossos institutos monásticos , e delas se hão 
de erguer, mais belos que nunca e retemperados, �s 
conventos do Brasil. 

Ao movimento que em relação às ordens reli 
giosas trouxe a nova ordem de coisas , ainda em se
tembro do corrente ano de 1 800 aludida o santo pa
dre nestas palavras de uma carta sua aos arcebispos 
e bispos do Brasil : " Não ignoramos os esforços que 
tendes feito para manter os direitos dos religiosos 
que ainda existem, das antigas ordens dêsse país, e 
para reviver o primitivo brilho de seus institutos. 
Com êsses religiosos colaboram mui vantajosamen-
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te irmãos que vão da Europa sem hesitarem, no seu 
nobre ardor, nem por causa da delonga da viagetn , 
nem por causa da inclemência do clima. Às primei 
ras congregações juntam-se muitas outras , recente
mente institu ídas, que tendes convidado já a funda -
rem e dirigirem colégios , já a se consagrarem às · mis
sões , ou a outras funções sacerdotais , para cujo cum 
primento não bastava vosso pequeno, tão reduzidc.. 
clero ( 1 3 6 ) . ' '  Segundo dados recentes de uma esta
tística publicada neste ano de 1 8 9 9  ( 1 3 7 ) , existiam 
em 1 8 9 4, no Brasil , as seguintes congregações reli
giosas e ordens monásticas : 

·
ordem Carmelitana Flu 

minense, Província Franciscana da Imaculada Con
ceiç�o.·· Congregação· da Missão (Lazaristas ) , com 
suas respectivas sedes na capital federal ; Comissa ria 
to da Terra Santa, com sua sede em Petrópolis : 
Província Carmelitana da antiga observância , Pro
víncia Franciscana de Santo Antônio do Brasil , Or
dem Beneditina brasileira , com sua respectiva sede na 
Bahia ; Ordem Carmelitana da antiga e regular ob
servância , com sua sede no Recife ; Companhia de 
Jesus,  com sua sede em Roma ; Ordem Dominicana � 
com sua sede em Tolosa .  Tais as congregações e or
dens monásticas do sexo masculino. As ordens m'J · 

násticas do sexo feminino têm no Brasil os segu in
tes conventos : da Ajuda e de Santa Teresa, sede 

( 136 ) Carta do santo padre Leão XI II, de 18 de setembro 
de 1899, aos arcebi spos e bispos do Brasil . 

( 13 7 )  Relatório do Ministério da Indústria, Viação e Obras 
Pública s  do anc de 1899 . 
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na capital federal ; de Santa Clara do Destêrro, d,1 s  
Ursulinas das Merc�, das Ursulinas da  Soledade.  
das Ursulinas da Conceição da Lapa , com suas sedes 
na Bahia. 

A Ordem Beneditina brasileira conta ( 1 89 4 ) 
onze mosteiros situados na capital federal e nos Esta 
dos da Paraíba , Pernambuco, Bahia c S.  Paulo. A 
Ordem ·Carmelitana da antiga observância div ide-se 
em três províncias, que são a pernambucana, a b,lia
na e a fluminense. A Ordem Franciscana divide-se 
em duas províncias , assim denominadas : Santo An�· 
tônio do Brasil e Imaculada Conceição. A província 
de Santo Antônio do Brasil tem a sua casa capitttlar 
no convento de S .  Francisco da Bahia . 

A comp_anhia de Jesus tem no Brasil duas mis �  
sões : uma a cargo da província germânica, cujos edí 
fícios se acham no estado do Rio Grande do Sul ,  a 
outra sob a direção da província romana. 

Tem, além d� colégios estabelecidos em Itu 
e Nova Fribu

.rgo, casas de residência em Nova 'T'rett .. 
to, S .  Paulo e Campanha.  

Os Lazaristas dirigem os seminários da Capi
tal Federal, Bahia, Mariana,  Diamantina , Fortaleza . 
Curitiba , e têm casas conventuais na capital  feder�l ,  
Campo Belo, Caraça , Petrópolis. 

Os dois seminários arquiepiscopais do Brasil 
são o de S .  José, na capital federal, e o de Sant:t l"'e
resa , na Bahia_. Além dos seminários já mencionados ,  
há os do Pará , Mato Grosso, Goiás, Amazonas . S .  
Paulo, Petrópolis ,  Pôrto Alegre, Olinda , Maranhão. 
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As instituições beneficentes, que, como já foi 
dito, tiveram em todo o período do império grande de
senvolvimento, continuam em aumento e prosperi
dade. 

Desde o período colonial ,  em que surgiran1 as 
primeiras Misericórdias e Irmandades destinadas :lO 
auxílio da pobreza , da doença e da orfandade, essa 
forma tão delicada da caridade teve em todo o Bra
sil as mais belas aplicações. Em tôdas as provínctas, 
hoje estados, .. não só nas capitais e cidades mais im
portantes, mas também nas de segunda ordem e até 
nas vilas, surgiram sob a forma de Misericórdias,  
hospitais ,  asilos, orfanatos, essas instituições a que 
mais recentemente se têm juntado, com o grande in 
tuito do auxílio físico e do proveito espiritual d.lS 
pobres, as associações de S.  Vicente de Paulo e as 
do Pão de Santo Antônio,  estas em comêço ainda, 
mas já  com maravilhoso progresso em dois lugares 
de que posso falar com conhecimento : em Pôrto Ale
gre, onde a dirige e ampara com apostólica solici 
tude o cura da catedral ,  cônego José Marcelino de 
Sousa Bittencourt, e em Juiz de Fora, onde, por ini
ciativa do benemérito católico Francisco Batista de 
Oliveira, foi fundada em 2 5  de dezembro de 1 898 .  

Pelas informações pedidas para esta Memória, 
das quais, infeljzmente apenas uma parte foi forne
cida, só é possível mencionar aqui como notáveis : 
em Minas , as Misericórdias de Ouro Prêto, S. Joãc, 
dei Rei ,  Diamantina , Campanha, Formiga , Bom
-Fim. Montes ·Claros, Juiz de Fora e Mar de Espa-
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nha ; em S.  Paulo, na capital ,  além da Santa Casa de 
Misericórdia, o asilo de Mendicidade, a Casa Pia d�� 
S. Vicente de Paulo, o Orfanato de Cristóvão Co
lombo, o Asilo de Nossa Senhora Auxiliadora, o 
Asilo do Bom Pastor, o Externato de S. José ( das 
irmãs de S. José ) , o Asilo de Nossa Senhora da Luz ; 
no Paraná , onde se acham em construção, o Asilo de 
órfãos, em Curitiba , e um Asilo de Alienados, três 
hospitais de Misericórdia na capital ,  dirigidos pelas 
irmãs da Divina Providência , e os hospitais de An
tonina, S .  Francisco e Laguna : no Rio Grande do 
Sul ,  o de Pôrto Alegre ; no Rio de Janeiro, entre mui
tos outros de diversas cidades , os de S. João Batista 
em Niterói, os de Angra dos Reis e V assou r as, onde 
ex iste também o Asilo Furquim, consagrado à or
fandade ; no Espírito Santo, a antiqüíssima casa de 
Misericórdia da capital .  Nos estados , de que não há 
para esta Memória as necessá rias informações , é cer
to, en tretan to

·
, que existem nas capitais e cidades nu

merosas casas de beneficência . Importante a antiga 
casa de Misericórdia da cidade do Recife .  Na capital 
da Bahia notam-se a casa e o colégio da Providência , 
a casa dos Expostos , denominada Asilo de Nossa 
Senhora da Misericórdia , o colégio do Coração de 
Jesus,  o orfanato de Nossa Senhora da Salette . Além 
dêstes estabelecimentos ,  confiados às irmãs de Ca ·� 
ridade ,  que muito e com a conhecida dedicação os 
têm feito prosperar ,  ex iste na cidade do Salvador um 
asilo fundado para meninas,  em virtude de legado 
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que deixou o conde Pereira Marinho, e que está en
tregue às irmãs do Bom Pastor. 

Na capital da república , além das sociedades e 
das associações de S .  Vicente de Paulo, notam-se, 
entre um prodigioso número de instituições pias e 
de beneficência , de caixas de beneficência e de socor
ros mútuos, filantrópicas ou religiosas, para artis
tas ,  operários ,  empregados públicos, homens do mar : 
o Asilo das Crianças Desamparadas (Casa de S. Jo ... 
sé ) , inaugurado em 9 de agôsto de 1 888 , por inicia · · 
tiva do então ministro da justiça Ferreira Viana, c 
que, reorganizado depois pelo Dr. Cesário Alvim, 
é hoje mantido pela Intendência Municipal ; o Asilo 
dos Inválidos da Pátria, mantido pela sociedade do 
mesmo nome, e com estatutos aprovados como ins ... 
titu ição do estado ; o Asilo Isabel , fundado em 8 de 
dezembro de 1 89 1 ,  em prédio próprio, doado pelo 
conselheiro Mayrink e sua mulher, e destinado, sob 
a direção da congregação de Nossa Senhora do 
Amparo, à educação de meninas pobres ; os Asilos 
de S.  Francisco de Assis, destinados à mendicidade, de 
órfãos de S .  Francisco de Paula, das órfãs da San
ta Casa da Misericórdia , das órfãs de Santa Maria , 
das órfãs da Sociedade Amante da Instrução, o Asi
lo do Bom Pastor, cuja atual prosperidade é devida 
aos incansáveis esforços de monsenhor Cruz Salda
nha , o Asilo da Velhice Desamparada ; além dos hos
pícios (entre os quais se destaca o Hospício Nacio
nal) , o Hospita l ·Central do Exército, o dos Lázaros . 
auxiliado pelo Estado e administrado pela Irman-
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dade do Santíssimo Sacramento da Candelária , des
de 1 76 3 ,  em que essa honrosa incumbência lhe foi 
dada, em benefício dos morféticos, pelo então bispo 
diocesano D. Frei Antônio do Destêrro ; os hospi
tais de Marinha, de Santa Isabel , Militar do Anda .. 
raí ,  da Penitência , de S. Francisco de Paula , os de S. 
João Batista , S .  Sebastião, da Sociedade Português�1 
de Beneficência , da Venerável ·Ordem Terceira dos 
Mínimos de S. Francisco de Paula ; o Recolhimentc} 
de Santa Teresa , fundado em 1 4  de março de 1 8  5 2 ,  
para asilo de meninas indigentes, q-ue não possam ser 
admitidas no Recolhimento das órfãs da Santa Ca 
sa ;  a Casa de Expostos , fundada em 1 73 8  pelo ve
nerável Romão de Matos Duarte e servida por d� 
zesseis irmãs de caridade. 

Dentre tantas e tão numerosas instituições de 
beneficência da capital ergue-se, como a mais im·· 
portante,  a mais bela e gloriosa para o país ,  a Santa 
Casa de Misericórdia , que tem a seu cargo o hospi
tal geral e os .  estabelecimentos anexos, a Casa dos 
Expostos, o Recolhimento das órfãs, Emprêsa Fu 
nerária e Instituto Pasteur. 

Instituição que data dos tempos coloniais ,  que 
já existia em 1 545 , é ela que presentemente faz na ca 
pital todo o '"serviço da assistência pública , não ten
do subsistido e se desenvolvido tão admiràvelmente 
senão pela muita dedicação de seus administradores 
e a munificência dos que lhe têm feito esmolas e lt!
gados. 
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Desde a fundação da cidade de Mem de Sá , a 
Santa Casa, de cuja gloriosa instituição participa o 
egrégio Anchieta , é mantida por uma comunidade 
religiosa , constituída por cidadãos eminentes e dedi - � 
cados à beneficência , que na Santa Casa abrange os 
múltiplos serviços da doença , da orfandade, da in 
fância desamparada , da velhice , da viuvez . Ela não 
se l imita a cuidar, no seu hospital , da saúde e da vid�l 
física ; tem dois recolhimentos para educação de ór-· 
fãos , que ela instrui  e auxilia a formar família , do
tando-as e facilitando-lhes bons casamentos ; tem asi
los para mul_heres e homens velhos , que dêles pre
cisem para ter um teto, onde abrigados possam ser 
dos rigores das intempéries e dos rigores da fome ; 
tem a seu car_go dar pensões mensa is a viúvas hones
tas e idosas .  

Não é fácil  dar uma informação exata do múl 
tiplo apostolado que no Rio de  Janeiro e em todo 
o pa ís exercita a beneficência brasileira pela Santa 
Casa da  Misericórdia . 

Utilizando-me de interessantes dados, ainda 
bem recentemente , em julho do corrente ano de 1 8 9 9 ,  
fornecidos por um distinto escritor, direi ,  entretan
to, como certo, que durante o período duas vêzes se 
dular de sua exis tência , acompanhando sempre os 
melhoramentos e progressos da higiene, ela não tem. 
só mantido sem intermitências o hospital destinado 
ao  povo ; tem com os vários ramos de seu serviço, j :L 
referidos , satisfeito variadas necessidades públicas ; sen
do que seu d ispêndio presentemente com os serviços 
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a seu cargo ascende a cifra que por certo não compor·· 
tariam os cofres públicos ,  geral ou municipal ,  se por
ventura a êles coubessem tais encargos. 

Ainda ninguém cogitou, pondera o mesmo cro
nista dos serviços da Santa Casa, na grande economia 
que essa instituição consegue para os cofres públi
cos com a manutenção de um tão difícil e custost) 
serviço de assistência , que em tôdas as cidades cultas 
é feita pelo estado, mas no Rio de Janeiro é tão s:� 
tisfatàriamente poupado ao estado por uma institui
ção particular. 

Para elogio da Santa Casa,  basta dizer que o 
seu hospital é um dos de maior movimento no mun
do ; que correm por sua conta a casa de expostos,  os 
recolhimentos das orfãs ,  o hospício para alienados, 
os hospícios para moléstias infecciosas,  dos quais um 
especial para tuberculosos. Basta dizer , êste é o seu 
maior e mais relevante serviço ao Brasil ,  que no seu 
hospital geral ,  desde o ano de 1 6 9 8 - 1. 6 9 9  até l-8 9 7-
1 89 8 , a pop�lação enferma, que era naquela data de 
3 0 5  doentes, foi gradativamente crescendo, de qüin
qüênio em qüinqüênio , até que no úl timo ano com
promissal apurado , ela ascende à elevada cifra de 
1 4. 8 79 ; e, tratando aproximadamente de 1 5 . 000 en
fermos, a todos porporciona dieta apropriada , remé-
dios, aconchego e todos os socorros espirituais ,  que 
na Santa ·Casa lhes proporcionam irmãs de caridade, 
que, como anjos da guarda , dia e noite velam pelo 
hospital , e sacerdotes que ali celebram o santo sacri-
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fício e admin�stram os sacramentos ( 1 38 ) . Tendo re
sumido o período colonial , quanto à religião, nesta 
palavra - esplendor; e o período do império nesta 
outra - decadência, a qualificação é menos fácil re
la tivamente a_o período republicano, no qual, de um 
lado se nos depara o grandioso fato da liberdade da 
Igreja brasileira , cujas algemas foram despedaçadas 
pelo decreto que extinguiu o padroado ; de outro, �� 
Constituição e as leis promulgadas sem nenhuma in
fluência , em suas disposições, do elemento religioso. 
É claro para os católicos obedientes aos ensinos do 
sumo pontífice, e que não preferem à política divina 
de Leão XIII  os misérrimos interêsses partidários , tão 
irreconciliáveis ,  entre nós, com a verdadeira doutri 
na católica , a situação se define com clareza ; e o d�-· 
ver dos católÍcos, principalmente do clero, não é du
vidoso : reduz-se a pôr em prática o programa qtle 
Leão XIII,  p�ra tôdas as situações idênticas à nossa , 
resumiu numa frase - aceitar o direito constituído 
e dombater a legislação. O dever do clero e dos cató
licos não pode deixar de ser êste. Em primeiro lugar, 
quaisquer que sejam, e são ·grandes, os erros dos le
gisladores republicanos, é certo que nós estamos no 
regime da liberdade. Em segundo lugar, não é líci
to negar que na situação republicana a Igreja tem 
prosperado no B rasil ; que o santo padre pode, sem 
as peias e os obstáculos do antigo regirrie, reorgani
zar a hierarquia, aumentar o número de dioceses, pôr-

( 138 ) Dr . Pires de Almeida, Jornal do Comércio de 2 de 
julho de 1899 . 
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-se mais fàcilmente em contato com os bispos , os 
quais para irem a Roma e promoverem nossos in
terêsses religiosos já não precisam de licença do po
der executivo ; que o sentimento católico tem se de
senvolvido no Brasil. 

Tudo isto, repito, não é l ícito negar ; e se os 
homens políticos , explorando o que a repúbl ica tem 
de defeituoso em relação à rel igião, têm procurado 
incutir no espírito dos .católicos contra a nova for
ma de govêrno prevenções , preconceitos , ódios -
o dever do clero, em prol da pátria e da Igreja ,  é, 
quanto estiver nos seus recursos, promover a obra 
da pacificação política e religiosa . Dominado dêst�� 
sentimentos , um padre brasileiro,  o mesmo que es
creve esta Memória, e que não pertence a nenhum 
dos partidos políticos do Brasil , já para propagan
da das verdades religios·as do catolicismo, já para 
encaminhar os espíritos que militam na política a 
harmonizarem com a Igreja as novas instituições , fêz 
de 1 8  9 1  a 1 8  9 5 uma larga pregação nos Estados de 
Minas, Rio de Janeiro, S. Paulo,  Santa Catarina� 
Rio Grande do Sul,  pregação de que se ocuparam C:)S 
jornais dêsses Estados e também os da capital fede 
ral. Em tôdas as capitais e grandes cidades · em que 
pregou, não só os homens mais eminentes da admi
nistração, também o clero, e em geral os católicos , 
não se dedignaram de mostrar aquiescência ou pelo 
menos benevolência à concórdia política pregada dtj 
púlpito, sempre que incidentemente havia oportuni
dade para o fazer, sem prejuízo dos temas meramen-



O CATOLICISMO NO BRASIL 239 

te religiosos . Não foi, porém, sem grande, pôsto qu� 
oculta oposição de alguns eclesiásticos e a lguns po
l í t icos da capital federal , que o mesmo sacerdote fun
dou nessa cidade , em I 5 de agôsto de 1 8 9 7, o curso 
catól ico das Conferências da Assunção . O curso re·· 
ferido, segundo o plano concebido e que começava a 
rea l izar-se, compõe-se de Dogma, Moral e Culto. Es
tas três partes , tendo sido precedidas de uma parte 
preparatória - Preliminares - o desenvolvimento 
dêstes com o 

-
intuito, nêles manifestado, de se pro ·· 

mover, pelos meios lícitos , a harmonia da República 
com a Igreja ,  desagradou muitíssimo a certos homens 
políticos, que vêem no clero um excelente instrumen
to para agitar o país em prol de suas pretensões ; c 
conluiados com alguns eclesiást icos desenvolveram 
contra a pregação e contra o pregador as mais ins i
diosas hostilidades , denunciando-o à Santa Sé, como 
herege,  e tentando mesmo no Brasil o que não conse
guiram de monsenhor Abreu Lima , vigário- geral , qu(! 
então administrava a diocese de S. Sebastião, sus 
pender a prega-ção. Esta prosseguiu e terminou quan
do devia , e tem prosseguido, anualmente, com l icença 
do reverendíss imo arcebispo metropolitano, D.  Joa
quim Arco verde. A 1 .  a série ( Preliminares) , reali
zada em 1 8 9.7 , compreendeu 1 2  conferências ; a 2 . a  
sér ie (O Dogma ) , rea l izada em 1 8 9 8 ,  compreendeu 
1 2  conferências ; a 3 . a série (A Moral ) ,  realizada em 
1 8 9 9 ,  compreendeu 8 conferências , e,  segundo de
claração do pregador, a 4. a série ( O  Culto ) , última , 
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que êle pretende fazer em 1 900 ,  compreenderá 8 con
ferências. 

Instituído, como já foi há três anos , similar
m,ente ao de No.tre-Dame, em Paris ; extraordinà-· 
riamente concorrido pela mocidade das escolas, pelos 
homens da política, do parlamento, da imprensa , das 
letras, da magistratura , do comércio, pelos represen 
tantes das classes dirigentes da sociedade, é de crer 
que .o curso católico das Conferências da AssunçãcJ 

prossiga e se perpetue na sede metropolitana do Rio 
de Janeiro. 

Só a prega�ão poderá iluminar as trevas em que 
jazem tantos espíritos de nossas classes dirigentes . 
os quais ,  sem instrução religiosa, ignorando a dou 
trina católica,  cujos princípios não lhes são ensina 
dos, nutrem os mais absurdos preconceitos contra a 
Igreja .  Êsses mesmos, uma vez esclarecidos , hão de 
ser auxiliares do clero nas reivindicações a que a re
ligião tem direito, em face da república , num país 
cuja imensa maioria é de catól icos, e que não pode 
contemplar i�passível na bandeira - o lema , nas 
escolas do país - a  influência da seita positivista . 

Para isso, porém, é mister que o clero, insen-
• 

·s ível às insinuações de certos políticos, que procuram 
identificá - lo com os seus interêsses e aspirações, s� 
entregue com entusiasmo e dedicação à causa da re
ligião. 

Em todos os Estados do Sul do Brasil , bem co 
mo em Minas e S. Paulo ,  tanto quanto comporta
ram os meus pequenos recursos, abri combate de 
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morte contra o Positivismo, ao qual , só na 1 .  a série 
das Conferências da Assu11ção, em 1 8 9 7, na capital 
federal destinei quatro conferências. Posso afirmar 
que essa quádrupla refutação, com a análise feita 
dos males que o positivismo teórico e prático causa 
ao Brasil, calou profundamente no espírito de uma 
multidão de ouvintes. 

Para que da parte do clero tanto pessimismo ? 1\ 
mocidade, no Brasil, é certo, está desviada dos ca
minhos retos da verdade para as veredas tortuosas 
do êrro ; mas, convenientemente instruída, ela não 
trocará a tradição histórica de nossa religião nacio-
nal pela mercadoria importada do estrangeiro, e j:í  
entre nós avariada, do positivismo. 

Ainda a República não proibiu ao clero a 1 '-
vre pregação. Pela minha parte,  posso garantir aos 
meus compatriotas que em oito anos de apostolado 
pelo Brasil , se alguma vez têm surgido dificuldades 
à minha pregação, já como simples padre, já  como 
missionário apostólico, elas não têm partido de au .. 
toridades ou homens políticos da República, mas jus
tamente de eclesiásticos e J?Olíticos aferrados ao antigo 

• 

regtme. 

Quaisquer que sejam, repito, os erros da Re
pública, em matéria de religião, é certo que ela deu à 
Igreja a liberdade. 

Não desaproveitemos desta ; e, para profligar 
a·quêles, procuremos no terreno legal a modificaçãc> 
das leis, a reforma do ensino, a reabilitação de nossa 



242 PADRE JÚLIO MARIA 

bandeira - procuremo-las na arena da publicidade, e 
não nos escon�erijos políticos. 

O período da República não pode ser ainda para 
a religião, como foi o colonial ,  o esplendor. Não é 
também, como foi o do império, a decadência . É, não 
pode deixar de ser - o  período do combate. 



CONCLUSÃO 

, O que �e��o e si!.\to,
. 
rela

.
tivamente aos t�ês pe-

rtodos da Reltgtao no Brastl , dtsse-o ao meu pats. 
Se nem todos os contemporâneos me forem fa

voráveis ao modo por que fiz a exposição da ver .. 
dade histórica , acredito que a posteridade, em unâ
nime juízo, decretará que não foi nem podia ser um 
homem apaixonado pelos interêsses de partido aquê
le que, antes de sua aparente severidade para com 
o período do império, tinha , em pleno regime mo
nárquico, escrito as Apóstrofes, e que, mesmo acei
tando, como fato político, a república na sua pátria � 
não encobriu nesta Memória a realidade de seus er-
ros , como não omitiu , no púlpito, em conferências 
públicas, as censuras e os conselhos que lhe devia. 

Escrevi ,  como costumo falar, invocando o Es-· 
pírito da verdade e da fôrça : da verdade para não 
ocultá- la nunca de qualquer modo, por nenhum in
terêsse , nenhuma consideração pessoal ;  da fôrça , para 
proferi- la inteira e intrepidamente , sem nenhum te
mor. 

Cumprida está a minha tarefa . Eu não posso, 
entretanto,  ence!rar esta Memória sem contemplar de 
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mais perto e de um modo especial o espetáculo da 
Igreja Brasileira na presente situação. 

Os meus sentimentos são hoje os mesmos que 
em publ icações jornalísticas me foi dado exprimir há 
cêrca de dois anos apenas. 

Nunca maior missão se deparou à igreja em nos-
, so pats. 
Nunca, porém, o clero brasileiro se mostrou me� 

nos disposto e orientado para se elevar às alturas dl' 
uma grande e nobre cruzada. 

Como no mundo inteiro, hoje no Brasil não 
há , não pode haver senão duas fôrças : a igreja e o 
povo. E se u�i- las é, no mundo, o ideal do papa , 
concorrer para essa união é, no Brasil, o dever dos 
catól icos, principalmente do clero. Infelizmente, co· 
mo em França e noutros lugares, certos políticos, en
tre nós,  em face do fato republicano não têm perdido 
ocasião de explorar o clero, ou antes, aquela parte 
do clero .que se acostuma a medir os horizontes do 
mundo pelas dimensões de uma sacristia , onde não 
lhe chegam as vozes, que fora tumultuam, das gran
des reivindicações populares, mas apenas as vozes dos 
devotos. V erberando as manobras políticas de qu� 
grande parte do clero brasileiro participa, ou com<l 
agente solidário ou como simples vítima, pois que 
parte dêle não discerniu ainda o justo e o verdadeiro 
na questão de que se trata , eu bastantemente demons
trei  o êrro do clero e o nosso dever na hora present..: . 

O êrro , porque não devemos julgar da democra
cia pelos anátemas que lhe infligem políticos obsti-
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nados. O devert porque não nos é lícito negar a nos
sa cooperação à causa pública. Não devemos nos des 
prender das lutas patrióticas. Precisamos combater 
nos regimes novos o que êles têm de mau e hostil ao 
catolicismo. Não podemos, sob o pretexto de que 
não se harmoniza com estas ou aquelas idéias polí 
ticas, renunciar a tudo, até mesmo ao devido esfôr
ço pela reforma de seus vícios e erros religiosos. Nã<) 
nos é l ícito esquecer a devida e indispensável distin
ção feita pelo papa entre forma de govêrno e legis
lação, sendo o dever dos padres e católicos comba
terem os defeitos desta , mas aceitarem aquela , por 
mais democrática e republicana que seja .  

Êste é o dever que grande parte do clero nãcl 
compreendeu ainda no Brasil, onde, no regime da l i
berdade, em vez da pug.na valorosa , qu� poderia ser 
travada para dar à Igreja brasileira o lugar que lhe 
cabe no nosso movimento social ,  não vemos, infeliz
mentet senão - uma devoção mórbida, sem viril i 
dade cristã , uma piedade assustadiça que se espant« 
de todos os movimentos do século e foge, covarde
mente desan\_�ada, de tantos combates , em que os 
interêsses do catolicismo, para triunfar, depéndem 
apenas de que desfraldemos, com ardor religioso � 
intrepidez cívica, o estandarte da nossa fé. 

Com o direito de brasileiro, católico e padre . 
disse e demonstrei que o clero no Brasil não pode, 
nem deve presentemente encastelar-se nos . santuá 
ríos , contemplando de longe o povo e pensando que 
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fará obra de Deus só com as nossas devoções, as nos
sas festas e os nossos panegíricos. Demonstrei que , 
bem longe disso, o que, por assim dizer, deve ser 
a sua missão é isto que no mundo inteiro, neste mo
mento solene e trágico da sociedade moderna,  se im
põe como programa ao catolicismo : consorciar os es ·  
píritos : pacificar as almas, harmonizar as vontades 
neste imenso conflito das paixões pessoais contraria · ·  
das com os princípios de uma nova ordem de coisas : 
substituir às questões políticas , errôneamente predo
minantes nos governos, nos parlamentos e nos jor
nais ,  a questão social, que é a questão por excelência , 
porque ela afeta os interêsses fundamentais do ho
mem e da sociedade ; não mais pleitear privilégios que 
já não têm razão de ser ; dar aos partidistas intole
rantes dos novos regimes a persuasão de que já  não é 
prudente nem lícito resistir, no que é j usto e legítimo: 
à fô.rça nova que agita o mundo ; mostrar aos peque
nos , aos pobres , aos proletários que êles foram os pri
meiros chamados pelo Divino Mestre, cuja igreja foi 
logo, desde seu início, a igreja do povo, na qual os 
grandes, os poderosos, os ricos também podem en
trar, mas se têm entranhas de misericórdia para a po
breza ; sujeitar o despotismo do capital às leis da 
eqüidade ; exigir dêle, não só a caridade, mas a justi
ça a que tem direito o trabalho ; dignificar o tra
balhador ; cristianizar a oficina ; levar o ensino cris
tão, os supremos postulados da consciência humana 
às fábricas , onde a máquina absorve o homem, não 
lhe deixando tempo senão de ganhar dinheiro. quei-
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mar carvão , ou aperfeiçoar a raça dos animais ; pro
clamar bem alto a eminente dignidade do operárÍ<l 
na cidade de Deus, que Jesus Cristo fundou na ter·· 
ra , não com as castas , as aristocracias ,  as burguesias 
ou as dinastias, mas com o povo e para o povo ; con
vidar francamente, sem hipocrisia política , nem co .. 
vardia religiosa , a democracia ao banquete soc ial do 
Evangelho ; separá - la dos sectários que a desfiguram ; 
desprendê-la dos preconceitos que uma parte mesmo 
dos católicos e do clero a tem feito al imentar contrJ 
a igreja ; mostrar- lhe as suas origens cristãs ; lem
brar- lhe no amor de Cristo pelo povo o seu dever 
de gratidão ;  fazê- la reconhecer nos discursos incom
paráveis do Homem-Deus as primeiras reivindicações 
do direito, as primeiras sa tisfações da justiça que ela 
deseja hoje ; apontar- lhe na série divina e triunfante 
do papado desde S .  Pedro , que fêz baquear o despo
tismo do poder ,  até Leão XI II ,  que encheu de ra iva 
o despotismo da riqueza ,  os verdadeiros amigos do 
povo ; transfigura r a democracia no crisol da fé ; assim 
transfigurada , incorporar tôdas as classes à grande 
massa à qual compete hoje o predomínio que já  não 
pode pertencer às dinastias. aristocracias ou burgue
sias ; fazer da palavra de Deus, não só a estrêla que 
conduz as almas ao céu , mas também a bússola que 
guia as sociedades , não só o ensino que regenera os co

.rações , mas também a doutrina que ensina às pátrias 
os direitos e os deveres dos cidadãos ; enfim - Unir a 
Igreja ao povo. 
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Receoso de que a êsse programa, dado ao cato
licismo brasileiro, no regime novo, faltasse para 
muitos, o que era justo, a autoridade de um nome a 
recomendá -lo, lembrei e demonstrei que o program;, 
não é senão o que tem sido para situações idênticas 
à nossa o programa mesmo dos maiores homens d:! 
igreja em nossa época - os Ketteler na Alemanha 
Manning na Inglaterra , Lavigerie na França , Gibbons 
e lreland na América do Norte ; que o programa 
não é mesmo senão a bandeira de Leão XIII ,  levan
tada bem no alto do Vaticano para que a contem
plem, saúdem tôdas as nações da terra. 

Mostrei como a Ketteler, que iniciara o movi
mento social na igreja ,  Leão XIII denominou - seu 
grande precursor. Mostrei como Manning, sempre de 
perfeita harmonia com o sumo pont ífice , que mais de 
uma vez o felicitou pelos seus triu nfos , sustentava há 
bem poucos anos na Inglaterra , com a sua grande au 
toridade de arcebispo e de cardeal ,  que a autoridade_ 
tend·o passado das classes às massas e o futuro perten
cendo, como pertence, à democracia, uma missão not)a 
é imposta ao clero, o qual não é um instrumento de 
reino ou um apoio .dinástico, mas uma fôrça social .  
Mostrei como o apostólico prelado queria e reclama 
va a l iberdade da igreja em · face do estado, não por 
ódio como os sectários, por indiferença como os filó -· 
sofos , ou por libera lismo como certos publicistas , 
mas pela convicção profunda de que a concordata , 
o código, a central ização, tôda a obra napoleônic,1 
já teve o seu tempo ; que hoje é mister, e os padres áe-
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vem entrar nesse trabalho, reconstruir o edifício so
cial, infiltrando a verdade católica, não só nas al
mas, mas na pol ítica , na administração e no govêrno. 

Mostrei como na América do Norte, como gran-
-

de arcebispo, o cardeal Gibbons , bastantemente tem 
combatido para mostrar que - amigo do popa, o 
clero não deve ficar indiferente a nenhuma das 
questões sociais políticas ou econômicas que dizem 
respeito ao interêsse e prosperidade da nação; poden
do e devendo tratar de tôdas, porque o padre é um 
reformador social. 

Mostrei como, dando aos ensinos de tão grandes 
homens da igreja ,  a sanção de sua palavra, Leão XIII ,  
que impelira o cardeal Lavigerie a precedê-lo na  acei
tação da república em França , exigindo- lhe pôr o 
seu talento,  a 

-sua palavra , o seu prestígio ao serviço de 
uma idéia que ia ser em breve o ... assunto de impor
tantíssima encícl ica ; mostrei , digo, como Leão 
XIII  julga a nossa época e a sociedade moderna . 
Êle viu todos os movimentos que agitam o século ; 
pesou tôdas a� suas revoluções ; analisou tôdas as 
aspirações del)locráticas ; contemplou as correntes di
versas que percorrem o oceano social ; meditou pro-· 
fundamente a história da igreja ; avaliou o pouco 
que ela ganhou e o muito que ela perdeu em certas 
alianças polí ticas ; viu que os reis se tornaram cesa
rianas, e os burgueses , muito cheios de si próprios , 
nos governos se esqueceram da rel igião ; viu o gali
canismo, o regalismo, o josefismo ; viu a obra, tan
tas vêzes inútil para a igreja ,  dos seus tratados com 
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os poderes civis : contemplou também as misérias de 
nosso tempo ; ouviu os gemidos de milhões de prole
tários ; compadeceu-se desta chamada luta pela vida 

. , , . 

que assumtu na epoca presente as trag1cas propor-
ções de um martírio que, dia e noite,  consome homens, 
mulheres e até crianças ; viu a humilhação da meia
-ciência, que tinha ousado prometer ao povo a felici
dade sem a religião ; viu a confusão da política mate
rialista , que tinha prometido às nações governá-las 
sem Cristo e a igreja ; ponderou a imensa e divina 
flexibilidade do catolicismo, adaptável a tôdas as cri
ses da humanidade, como propício a tôdas as enfer
midades sociais ; somou tudo isso, e disse à igreja , 
mostrando-lhe o povo : Mãe, eis o teu filho ; e disse 
ao povo, mo�trando-lhe a igreja ; eis tua Mãe. 

Quando expedindo estas idéias , que em desen
volvidos escritos formaram o meu estudo do estado 
a tual da igreja no Brasil ( 1 3 9 ) , eu mostrei que vive
mos presos a teias de aranha ; que tudo que sai um 
pouco dos caminhos trilhados nos desgosta e ame .. 
dronta ; que não perdemos ainda a catinga do rega
lismo, do qual parece estamos saudosos como um . l i
berto que suspirasse pelas pancadas do feitor ; qu�. 
quanto à democracia , não aceitamos ainda os en-· 
sinos do papa. 

Não, a igreja brasileira não aceitou ainda prà 
ticamente os ensinos do papa. O clero vive separadc.1 

( 139 Pndre Júlio Maria, A Igreja e o Povo, Go.zeta de No
tícias, ns . de 14 ,  17, 20, 24, 27 e 3 1  de março ; 3, 1 7, 22 e 24 de abril ; 
1 e 7 de maio de 1898 . 
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do povo ; quase gue o povo não o conhece. O clero 
contenta-se com uma certa aristocracia de devotos. 
Quase a sua aspiração se reduz a ver os templos bem 
enfeitados, o côro bem ensaiado, e, no meio de luzes 
e flores , os seus paramentos bem reluzentes. Tôda a 
atividade do clero quase que se resume nisto - fes
tas para os vivos e pompas fúnebres para os mortos. 

·O clero brasileiro não tem nenhum valor polí
tico e social. Nem êle pesa, como devera acontecer, 
na balança da opinião ; nem a igreja brasileira é ou
vida em nenhum dos grandes interêsses da pátria. 

Por quê ? Porque o clero está encerrado na sa
cr�stia ; e, esperando tudo da graça de Deus, imagina 
que esta há de arranjar tudo sem a sua cooperação, 
c:omo se a promessa de triunfo que Deus fêz a sua 
igreja compr�endesse a do catolicismo em todos f)S 
lugares onde a negligência , o preconceito teológico 
e a paixão política unem-se como íntimos amigos, 
em oposição aos progressos da religião ( 1 4 0 ) . 

( 140 ) Padre Júlio Maria, A Igreja e o Povo . 
( Frei Caneca ) Sôbre Frei Caneca lêem-se no Compêndio de 

Teologia Moral, tomo 11, cap . 3.0, do Padre Marcolino do Amaral, 
penitenciário da Catedral de O linda, as seguintes linhas : " Na ci
dade do Recife já houve a degradação de um sacerdote por mo
ti vos políticos ! �sse sacerdote foi o célebre patriota Frei Joaquim 
do Amor Divino Caneca, o homem da liberdade, o zeloso lutador 
da independência da pátria . Sua degradação teve lugar no dia 
13 de janeiro de 1825, à porta da igreja de Nossa Senhora do 
Têrço, por provisão do bispo do Rio de Janeiro, D . José Caetano 
da Silva Coutinho, passada ao padre João Camelo, capelão de bri
gada, a fim de ser o Frei Caneca justiçado, segundo sentença do 
poder civil, por crime de rebelião e de lesa-majestade . No mesmo 
dia foi Frei Caneca fuzilado no largo de Cinco Pontas . . .  Não 
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O mesmo sentido que no meu trabalho - A 
Igreja e o Povo - exprimi são os que me animam 
ainda em rel3:ção · à  igreja brasileira . 

Entendo que a sua missão social  está traçada 
pela série dos acontecimentos políticos que datam do 
dia 1 5  de novembro de 1 88 9 .  Quando mesmo :t 
união da igreja e do estado não tivesse sido, no re
gime extinto, a maior e a mais humilhante das tu
telas impostas por êste àquela ; esquecendo mesmo a 
longa cadeia de usurpações e atentados de que a igre · 
ja  foi vítima ; dando de barato mesmo que o regi ... 
me do padroado fôsse para ela , no período do im
pério, não o que bem manifesto ficou nesta M emó
ria - uma escravidão, mas uma proteção honrosa 
e vantajosa, não seria ainda assim lícito, por idola 
tria ao passado, quedarmo-nos nesta tão condenável 
. , . 

tnercta . 
Nenhum pretexto justifica o nosso pessimismo. 

Estamos no regime do direito comum ; devemos apro
veitar a l iberdade que nos é dada . Devemos também 
confiar muito nos sentimentos católicos do povo bra
sileiro. A impiedade política no Brasil , não pode
mos dizer que seja uma conseqüência desta ou da
quela forma pol ítica . Se a Constituição da Repít 
blica, infelizmente, não encerra os postulados de uma 
nacionalidade

. 
cristã , e por isso convém que seja e 

há de ser reformada ;  o império, nem porque teve 

podia o bispo do Rio degradar a Frei Caneca, pois que não era sev 
súdito . . . A degradação foi uma verdadeira violência à lei ca
nônica ! "  
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urna constituição diferente, foi católico e favorável 
' I I 

a tgreJa.  

O que parece certo é que entre nós a impiedade 
política é um resultado lógico da educação raciona
lista e pagã de tantas gerações brasileiras que têm 
constituído entre nós as classes dirigentes do país , 
em oposição à fé e aos sentimentos do povo. Come' 
quer que seja ,  ela ·é uma nuvem : intercepta por al
gum tempo, é certo, aos nossos olhos o sol rutilante 
que brilhou no berço da nação ; porém, mais cedo 
ou mais tarde, há de refulgir no horizonte social , 
ofuscando co� seus raios os erros que, se ainda re
clamam e conseguem um lugar na nossa direção pú-

- .. 

blica, é porque somos fracos, negligentes e com frí-
volas desculpas fugimos ao combate que Deus nos 
suscita . 

Em circunstâncias aliás piores que as nossas , 
não procederam assim os católicos alemães, que nes .. · 

te século deram ao mundo, contra as usurpações e 
violências do ateísmo político, o mais belo espetá
culo da fé corajosa e intrépida. 

·O josefismo tinha feito na Alemanha contra 
a igreja católica uma obra de destruição ainda maior 
e mais violenta do que a do regalismo no Brasil. 

D. José 11 conseguira corromper o clero, sepa
rar o episcopado de Roma, sujeitar à sua jurisdição 
as castas episcopais , exercitar absoluta inspeção SÔ·
bre o próprio serviço dos templos, chegando tal ins
peção ao ponto de ser a êle que competia determinar 
o número de velas que se deviam acender nos altares . 
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Absorveu tôdas as regalias da igreja e de tal sorte in
trometeu-se nas coisas do culto que ficou conhecido 
na história da Alemanha _pela alcuttha de imperador 

. -

sacrtstao. 
Além d_isso, quando, mais tarde, Bismarck se 

entregou à te
-
ntativa nefasta de aniquilar de todo o 

catolicismo alemão, o déspota tinha para favorecê
- lo, não só essa decadência que vinha de longa data,  
mas ainda tôdas as armas de seu poder, isto é, do 
govêrno de que era chefe. 

A situação, pois, dos católicos na Alemanha era 
pior do que presentemente é a dos católicos no Brasil . 

Quaisquer que sejam os erros , que devemos pro
fligar, da república em sua legislação, é certo que ela 
libertou a igreja do cativeiro em que se achava ; é 
certo que estamos no regime do direito comum. Ao 
passo que, na Alemanha , Bismarck tinha para mano
brar, como manobrou , contra os católicos tôdas as ar
mas do poder do despotismo e da opressão, nós temos , 
dada pelo próprio poder público, a mais ampla liber
dade de ação. 

Que nos falta , então? Falta-nos o que abundou 
nos católicos alemães : a resolução para o combate. O 
clero e os católicos alemães conheciam, para fazer fren
te ao déspota, as grandes armas que brandiram e com 
que venceram : o jornal , o livro, a conferência, o con
gresso, os meetings, a representação. Nós, porém, cle
ro e católicos _ �rasileiros, para melhorar o nosso esta .. 
do social e religioso, de que recurso dispomos ? Só e 
tão somente de um : a lamentação. Vivemos choran-
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do os males da pátria , gue, entretanto,  só precisa de 
uma profunda e enérgica reação religiosa. Em mo
narquias ou repúblicas, confirma..J�Se sempre aquela 
célebre sentença de Danoso Cortés, em virtude da 
qual,  só existindo para os povos duas reações -· 

uma externa e outra interna - não pode o termô
metro religioso descer abaixo de zero sem que tudo 
se perturbe e se anarquize, impotentes, política e go
vernos, para salvar a sociedade ; mas, em compensa 
ção, não pode subir o termômetro religioso, isto ê ,  
aparecer a reação religiosa, sem que tudo se pacifique . 
se ordene e a sociedade se salve. 

Para o espírito pensador, a crise no Brasil não é 
uma crise política , cuja solução dependa de formas de 
gÓvêrno. É uma crise moral ,  resultante da profunda 
decadência religiosa, desde o antigo regime, das elas-· 
ses dirigentes . �a nação, e que só pode ser resolvida 
por uma reação católica. 

É ao catolicismo, não a um partido político, 
que manifestamente, na hora presente, Deus convida 
à reconstrução moral da sociedade. 

É à religião, não a esta ou àquela forma de go
vêrno, que a Providência Divina mostra na sucessã..:> 
dos fatos e na corrente dos acontecimentos, o desíg
nio misericordioso de fazer reviver na terra do Cru 
zeiro, retemperada e triunfante, a fé que animou os 
nossos descobridores ; que regou o nosso solo com 
o suor de seus apóstolos e o sangue �e seus mártires ; 
que germinou exuberante em nossas plagas ; que pre
parou as bases fundamentais de nossa nacionalidade, 
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e,  por assim dizer, na fisionomia do país inteiro, es 
tampou os sinais indeléveis que ainda não foi dado 
ao tempo nem às revoluções apagar, e que fazem ex
clamar, contemplando-a : Terra de Santa Cruz ! 

Quaisquer que sejam as dificuldades presentes , 
nunca , repito, ao clero brasileiro foi dada uma mis
são mais alta.  Nas mãos da igreja , creio profunda
mente, está o futuro do Brasil . 
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